
Výzva na predloženie cenovej ponuky 

(zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) 

 

 

 

1. Verejný obstarávateľ      
Názov:   Úrad pre dohľad nad výkonom auditu  

IČO:   421 290 79 

Sídlo:   Slovanská 1, 811 07 Bratislava 

Poštová adresa:  Slovanská 1, P.O.BOX 63, 810 05 Bratislava 15 

      

2. Kontaktná osoba   

Meno:   Mgr. Marta Mészárosová 

Telefón:       02/57 26 75 16  

E-mail:   meszarosova@udva.sk 

Internetová adresa:  www.udva.sk 

 

3. Názov predmetu zákazky   

Nákup  kancelárskych počítačov a komponentov, softvéru  a služieb spojených s ich uvedením do 

prevádzky. 

 

4. Druh zákazky  

tovar / služba / stavebná práca  

        

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky  
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu, Slovanská 1,811 07 Bratislava 

  

6. Stručný opis predmetu zákazky  

Komplexná dodávka a inštalácia kancelárskych počítačov a komponentov pre server, softvéru 

a služieb spojených s ich uvedením do prevádzky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený 

v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

30213000-5   Osobné počítače 

48219300-9   Softvérový balík pre administratívu 

51611000-8   Inštalácia počítačov 

 

8. Celkové množstvo alebo rozsah  

Tovar uvedený v  prílohe č. 1 tejto výzvy.  

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  

13 210,-  eur bez DPH 

 

10. Lehota dodania predmetu zákazky 

 Do 30 dní odo dňa doručenia objednávky. 

 

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

Cena za celý predmet zákazky.  

Uchádzač uvedie návrh na plnenie kritéria v tabuľke – viď príloha č. 2. 

Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky.  

 



 

12. Použije sa elektronická aukcia  

Nie. 

  

13. Podmienky účasti   

Kópia dokladu  o oprávnení dodávať tovar podľa opisu predmetu zákazky – výpis z obchodného, resp. 

živnostenského registra. Úspešný uchádzač predloží originál výpisu z obchodného, resp. 

živnostenského registra. 

 

14.  Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk  

Dátum a čas: dňa  08.11.2013    do 14,00 hod. 

Ponuku je potrebné doručiť v elektronickej podobe (e-mail) na adresu kontaktnej osoby, uvedenej 

v bode 2. 

 

15. Doplňujúce informácie  
Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky, čiastkové plnenie nie je možné. Dodávateľovi 

sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného 

styku v lehote splatnosti faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia. Dodávateľ vystaví faktúru až po úplnom 

riadnom vykonaní a odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky odberateľovi. 

 

16. Ostatné 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu 

zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky alebo 

neobsahuje všetky požadované podklady uvedené v tejto výzve.  

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka podľa predloženej cenovej ponuky. Neúspešných 

uchádzačov verejný obstarávateľ nebude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 

 

17. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak: 

a) nebude predložená ani jedna ponuka 

b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti uvedené vo výzve 

c) ani z jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám na predmet 

zákazky uvedený vo výzve na predkladanie ponúk 

 

 

Výzva zverejnená dňa 30.10.2013 

 

 

 

 

 


