
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 
Zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
 

na poskytnutie služieb s názvom: 

 

„Zabezpečenie služieb verejného obstarávania“ 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  EDICO SK, a.s.    

Sídlo:  Matúšova 12, 811 04 Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Ing. René Guráň 

IČO:  35 731 478 

DIČ:  2020268855 

Kontaktná osoba:  Ing. Margita Medová 

Telefón:  +421 915 793 894 

e-mail:  gita.medova@edico.sk  
 

2.  Typ zmluvy:  

     Zmluva o poskytovaní služieb 

 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

      Sídlo verejného obstarávateľa. 

 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom obstarávania je poskytnutie služby – zabezpečenie komplexného procesu služieb verejného 

obstarávania, v celkovom rozsahu 900 osobohodín. 

     

5.   Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

      Hlavný kód: 79418000-7 – Poradenské služby pre obstarávanie 

 

6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  

      Cenovú ponuku nemožno rozdeliť. 

 

7.  Variantné riešenie: 

      Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

8.  Predpokladaná hodnota zákazky: 

     24 600,- EUR bez DPH 

 

9.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

    Do 12 mesiacov od podpísania zmluvy. 

 

10. Jazyk: 

      Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom jazyku. 

 

11.  Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk: 
      Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 9.9.2016 do 15:00 hod., e-mailom na e-mailovú adresu  

gita.medova@edico.sk, alebo poštou na adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy. 

 

12. Cena  

 Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či je 

uchádzač platiteľom DPH.  

 

13.  Návrh zmluvy 

       Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná zmluva.  

 

mailto:gita.medova@edico.sk


14. Podmienky financovania: 

Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia. 

 

15.  Požadované doklady: 

Víťazný uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar (Výpis z Obchodného registra SR, Výpis zo 

Živnostenského registra SR a pod.). Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu.  

 

16.  Kritériá na hodnotenie ponúk 

      Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH. 

 

17. Ostatné ustanovenia  

 Poskytovateľ služby je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými 

prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

     

 V Bratislave, dňa 30.8.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               ...................................................................................... 

       Ing. René Guráň, predseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
Predmetom obstarávania je poskytnutie služby – zabezpečenie komplexného procesu služieb 

verejného obstarávania, v celkovom rozsahu 900 osobohodín pre projekty spolufinancované 

z Operačného programu Výskum a inovácie, kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02. 

 

Predmetom zákazky je zabezpečenie procesov verejného obstarávania na obstaranie tovarov, služieb a 

prác vyplývajúcich z projektu „Priemyselné výskumno-vývojové centrum Arvalis – výskum procesov 

detekcie a manažmentu rizikových faktorov v poľnohospodárskej krajine pomocou fotogrametrie a 

vzdialeného prieskumu Zeme“  v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov nasledovne: 

 

a) Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou 

b) Zadávanie podlimitných zákaziek  

d) Zadávanie nadlimitných zákaziek 

 



           

 
CENOVÁ PONUKA 

 
I. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:    EDICO SK, a.s. 
Sídlo:    Matúšova 12, 811 04 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. René Guráň 
IČO:    35 731 478 
DIČ:    2020268855 
Kontaktná osoba:  Ing. Margita Medová 
Telefón:   +421 915 793 894 
e-mail:   gita.medova@edico.sk 
 
II. Identifikácia uchádzača 

Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
Kontaktná osoba: 
Telefón: 
e-mail: 
 
III. Predmet obstarania 

Zabezpečenie služieb verejného obstarávania. 
 
IV. Cenová ponuka 

Po preskúmaní podkladov k spracovaniu ponuky Vám oznamujeme našu cenovú 
ponuku na predmet obstarania nasledovne: 
 

 
Zabezpečenie služieb verejného obstarávania  

 

 
Počet 

osobohodín 
Jednotková cena v EUR 
 za osobohodinu bez DPH 

Celková cena 
 v EUR bez DPH 

Celková cena 
 v EUR s DPH 

900 
 

   

 
 
 
 
V .................. dňa  ..................2016 
 
 
 
 
                                                                                 
              Podpis uchádzača 

 
 


