
 
 

Výzva 
na predkladanie ponúk  

 
 Podprahová zákazka 

podľa § 99 zákona o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov                  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
 
Druh zákazky:            Podprahová 
Predmet zákazky:      Tovar  
I.  Názov, adresa a kontaktné miesto  verejného obstarávateľa 

Úradný názov:  Ekonomická univerzita v Bratislave               IČO:  00399957 
     Poštová adresa: Dolnozemská cesta č.1 
     Miesto/obec:   Bratislava                                                         PSČ: 852 35        
     Kontaktné miesto:   Oddelenie pre verejné obstarávanie                     
     Kontaktná osoba: Anna Národová                              Telefón: 02/672 95 147          

                                
E-mail:  anna.narodova@euba.sk                                           Fax: 02/672 95 185 

     Internetová adresa: www.euba.sk 
 

 II. Opis 
        II.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Dodávka kancelárskeho papiera. 
        II.2. Druh zákazky a miesto dodania tovaru:  Podprahová zákazka s výzvou na    predkladanie 

ponúk 
Tovar    
Hlavné miesto uskutočnenia práce:  Bratislava, Košice             NUTS kod SK 01, SK042 

      II.3. Stručný opis  zákazky:  Predmetom zákazky je dodávka kancelárskeho papiera a služieb 
spojených s jeho dopravou na miesta dodania, naložením tovaru a vyložením tovaru do skladu na 
mieste dodania. 

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 30 000,00 eur 

       II.4.  Spoločný slovník obstarávania  (CPV) 
               Hlavný predmet : 30197642-8. 
             Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný) 
       II.5. Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky. 
       II.6. Povoľuje sa predloženie variantných riešení:    Nie 
       II.7. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
       II.8. Mena:  eur 
 III.  Administratívne informácie 
       III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov 
                Lehota na poskytnutie súťažných podkladov 
                Dátum: 06.09.2010 – 10.09.2010  
      
                 Čas: najneskôr do 14.00 hod 

          Úhrada za súťažné podklady:  Nevyžaduje sa. 
            
 



 
                  Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať písomne prostredníctvom pošty, faxom      

alebo e-mailom na    adrese  verejného obstarávateľa uvedenej v bode I. tejto výzvy.  
               

Spôsob prevzatia súťažných podkladov:                                                                                      
osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou na základe  písomného vyžiadania 
uplatneného do termínu  vydávania súťažných podkladov.                                       

       III.2. Lehota na predkladanie ponúk 
                Dátum: najneskôr do 22.09.2010 
                Čas: najneskôr do 09.00 hod. 

Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode I. 
tejto výzvy. 

       III.3. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
                Dátum: do 22.11.2010. 
       III.4. Podmienky otvárania ponúk 
                Dátum:  22.09.2010 
               Čas: o 09.30 hod. 
                Miesto: Podľa bodu I. tejto výzvy. 
IV. Podmienky účasti 
     IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

Uchádzač v ponuke predloží originál alebo úradne osvedčenú kópiu  dokladu 
o oprávnení dodávať tovar. Úradné osvedčenie musí byť predložené v origináli. 

 
IV.2. Finančné a ekonomické postavenie 

    Nepožadujú sa. 
    IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť    
    Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu: 
         -   Zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky s uvedením cien,  lehôt dodania a 

odberateľov, ak odberateľom 
a) bol verejný obstarávateľ podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení 

potvrdí tento verejný obstarávateľ, 
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je 

možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného 
charakteru za roky 2007 až 2009, cena sa uvádza vrátane DPH v eur, u odberateľa sa uvedie 
aj meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail kontaktnej osoby odberateľa, kde je možné overiť 
pravdivosť poskytnutých údajov. Ekvivalent v inej mene uchádzač vo svojej ponuke prepočíta 
podľa kurzu Národnej banky Slovenska platným ku dňu 31.12. príslušného kalendárneho 
roka. 

   -  Vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými 
osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na 
posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami pre kopírovací papier, pre ktorý sú 
v opise predmetu zákazky verejným obstarávateľom definované technické parametre. 

 
V. Kritériá vyhodnotenia ponúk  
    Najnižšia cena predmetu zákazky 
VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy (dohody) 
     VI.1. Typ zmluvy (dohody): Rámcová dohoda  
              Lehota dodania: do 24 hodín od doručenia objednávky uchádzačovi.  



     VI.2.  Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné   
ustanovenia, ktorými sa riadia 

               Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania,  ako aj zmluvné záruky sú podrobne      
uvedené v súťažných podkladoch. 

VII. Doplňujúce informácie 
Verejný obstarávateľ si nevyhradzuje právo obmedziť počet záujemcov.  

Verejný obstarávateľ v nevyhnutných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v súťažných 
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým uchádzačom najneskôr šesť dní pred 
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk v prípade neobvykle 
vysokých ponukových cien uchádzačov a zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa § 99 ods.  
(1) písm. i) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov. 
 

V Bratislave   06. 09. 2010 
 
 

        Ing. Mária Dziurová 
             Kvestorka EU 
 


