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Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

so sídlom Cyprichova 42, 831 05 Bratislava, IČO: 00681385 

 
 

Výzva na predloženiecenovej ponuky 
spracovaná v zmysle § 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej aj „výzva“) 

 
 

1. Predmet zákazky : 
„Reklamné predmety s potlačou v rámci publicity a informovanosti„ 
 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa : 
Názov : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie   
Sídlo : Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
IČO : 00681385     
Štatutárny zástupca :PhDr. Ľubomír Páleník, CSc. - riaditeľ  
Kontaktná osoba : Ing. Bohuš Pažitný 
Telefón: +421 911 889 539 
e-mail: bpazitny@gmail.com 
  

3. Opis a rozsah zákazky : 
 
Predmet zákazky pozostáva z dodávky reklamných predmetov s potlačou v rámci 
publicity podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, tak  aby boli splnené všetky 
požiadavky a technická  špecifikácia počas celej doby, na ktorú bude uzavretá zmluva. 
 
CPV: 
Hlavný predmet: 
Hlavný slovník:  22460000-2 Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a 
príručky 
Doplňujúci predmet:  
Hlavný slovník:  79820000-8Služby súvisiace s tlačou 
 
 
Špecifikácia reklamných predmetov je v prílohe č. 2.  vo formáte excel. Uchádzač 
spolu s návrhom na plnenie kritérií predloží aj vyplnenú prílohu č. 2 

 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 18.900,- EUR bez DPH 
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5. Typ zmluvy: Zmluva o dodávke tovaru. Dodávka tovarov bude na základe čiastkových 
objednávok. 
 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:  
Názov : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie   
Sídlo : Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 

 
7. Rozdelenie predmetu zákazky: 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky formou písomnej ponuky. 
Úspešný uchádzač je povinný doložiť požadované doklady podľa bodu 13. a bodu 14. 
tejto výzvy. 
 

8. Variantné riešenie: 
Neumožňuje sa. 

 
9. Termín plnenia : 

Do 31.10.2015 odo dňa účinnosti zmluvy podľa platného právneho poriadku 
Slovenskej republiky. 
 

10. Hlavné podmienky financovania : 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa                                    
a zo štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom Operačného programu Vzdelávanie 
v rámci opatrenia „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť“  v rámci 
realizácie národného projektu s názvom Komplexný poradenský systém prevencie                 
a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, 
ITMS kód projektu: 26130230025. 

  
 

11. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky : 
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej 
ponuky so svojou prílohou č. 1. -  návrh na plnenie kritérií a prílohou č. 2 - Špecifikácia 
reklamných predmetov. 

Cenu predmetu zákazky uchádzač uvedie v prílohe č. 1 „Návrh na plnenie kritérií“ na 
základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s 
požadovaným predmetom zákazky (napr. doprava a pod.).  

Ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej 
informácie o predpokladanej navrhovanej cene v prílohe č. 1 „Návrh na plnenie kritérií 

  

12. Lehota a podmienky predloženia cenovej  ponuky: 
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 20.02.2014 do 09:00 hod. 
miestneho času. Cenová ponuka bude doručená: 
a)  poštou alebo osobne na adresu: 
Názov : Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie   
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Sídlo : Cyprichova 42, 831 05 Bratislava 
Uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu (ďalej len „obálka“). 
Obálka s ponukou musí byť uzatvorená, prípadne zapečatená, zabezpečená proti 
nežiaducemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi: 
- adresa uvedená v bode 12 tejto výzvy, 
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
- označenie „verejná súťaž – neotvárať“, 
- označenie heslom verejného obstarávania „ Reklamné predmety “, alebo 
b) elektronicky na adresu bpazitny@gmail.com. 
 

13. Podmienky účasti uchádzačov: 
Oprávnenie realizovať predmet zákazky (kópia výpisu z Obchodného registra,                   
resp. ekvivalentný doklad). 
 

14. Úspešný uchádzač sa zaväzuje doručiť verejnému obstarávateľovi originál alebo 
úradne overenú kópiu dokladu preukazujúceho splnenie podmienok účasti podľa bodu 
13 tejto výzvy v listinnej podobe najneskôr pred podpisom zmluvy.   
  

15. Kritéria na hodnotenie predložených cenových ponúk – najnižšia cena: 
     Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR. 
 

16. Lehota viazanosti ponúk: 
31.03.2014 

 
V Bratislave dňa 10.02.2014 

 
Za verejného obstarávateľa:          

   
PhDr. Ľubomír Páleník, CSc. - riaditeľ                                                   

mailto:bpazitny@gmail.com
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Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií – najnižšia cena 
 

Názov predmetu zákazky: „Reklamné predmety s potlačou“ 
 

 
 Opis hodnotiaceho kritéria Návrh na plnenie kritéria 

 
Celková cena za predmet zákazky s DPH 
vyjadrená v EUR 

......................EUR 

Dňa  
 

Podpis štatutárneho zástupcu, resp. oprávnenej 
osoby uchádzača: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


