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Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 
Cyprichova 42, 831 05 Bratislava  
02/4342 0973, vudpap@vudpap.sk, www.vudpap.sk 
 
 

 
 
Váš list číslo/zo dňa              Naše číslo                Vybavuje/                     Bratislava 
                                                                 Ambrozyová/0908125538              18.3.2022 
Vec  
Výzva na predkladanie cenových ponúk (vzor) - zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s 
nízkou hodnotou“ v súlade so  zákonom č. 343/015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov 

 
Verejný obstarávateľ  :   Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie   
Sídlo   :    Cyprichova 42, 831 05 Bratislava          
IČO   :    00681385         

 
Kontaktná osoba  :    Darina Ambrozyová                   
tel. č.   : 0908125538   
e- mail   : darina.ambrozyova@ext.vudpap.sk,  
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.vudpap.sk          
   
1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  „Tlačiarenské a propagačné služby“  
Podrobná špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 k Výzve – 
Opis predmetu zákazky.  
 
2. Trvanie zmluvy/ RD alebo lehota dodania: do 31.05.2023. 
 
Postup podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej ako ZVO) – 
prieskumom trhu. V zmysle Metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č.: 
10801-5000/2018 budú cenové ponuky  predložené v tejto súťaži slúžiť aj na stanovenie 
Predpokladanej hodnoty zákazky. 
  
Odhadovaná  hodnota zákazky:    v rozsahu zákazky s nízkou hodnotou do 69 999 € bez 
DPH.    
 
Druh zákazky: služby 

  
3. Výsledok verejného obstarávania  

 Rámcová dohoda 
 

4. Hlavné miesto   poskytnutia služieb:   Bratislava, Výskumný ústav detskej psychológie 
a patopsychológie.   

 
5. Slovník spoločného obstarávania (CPV):   
79810000-5 Tlačiarenské služby 
79341000-6 Reklamné a propagačné služby 
 
6. Celkové množstvo alebo rozsah zákazky:   
V rozsahu prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky tejto výzvy a Rámcovej dohody.  
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6.1 Množstvá jednotlivých položiek uvedených v Prílohe č. 1 k Výzve sú len predpokladané, 
určené na základe priemeru spotreby za porovnateľné obdobie, a teda ich odobratie nie je pre 
verejného obstarávateľa/objednávateľa záväzné. 
 
7. Variantné riešenie : nie 

 
8. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 
 

Predmet zákazky  sa bude financovať zo zdroja 111 VUDPaP a z NFP Projektov:  
 
Národný projekt Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti 
na trhu práce, ITMS2014+ kód projektu 312011W833 
Národný projekt Aktualizácia systému usmerňovania a rozvoja ďalších zložiek v systéme 
poradenstva a prevencie, ITMS2014+ kód projektu 312011APV4 
 
v lehote splatnosti faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia po dodaní predmetu 
plnenia. Verejný obstarávateľ preddavkové platby ani zálohy neposkytuje. Všetky náklady na 
prípravu ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi.  
 

 
9. Podmienky účasti 

 
9.1. Osobné postavenie   

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
týkajúce sa osobného postavenia (§ 32, ods. 1, písm. e) a f) ZVO uchádzač preukáže  - 
predložením dokladu o oprávnení poskytovať služby v rozsahu predmetu zákazky, Čestné 
vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. Vzhľadom na 
skutočnosť, že uvedené doklady sú verejne dostupné na portáloch verejnej správy, 
uchádzač predloží len identifikačné údaje: obchodné meno, sídlo podnikania, IČO, DIČ, IČ 
DPH, Osobu oprávnenú konať za uchádzača a kontaktné údaje. Uchádzač, ktorý nie je 
zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie 
priloží aj čestné  vyhlásenie, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. (link na zápis 
do zoznamu hospodárskych subjektov, obchodný register) .   
 

9.2.  Ekonomické a finančné postavenie 
 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
podľa § 33 : nevyžaduje sa.  
 

9.3. Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
Nevyžaduje sa.  
 

9.4. Uchádzač predloží   doklady   podľa  bodov 9.1. až 9.3. výzvy.   Ak   uchádzač  
nesplní požiadavku   podľa   tohto   bodu   výzvy na predkladanie ponúk, bude 
z verejného obstarávania  vylúčený. 

Splnenie podmienky účasti  uvedené v bode 9.1 až 9.3 tejto výzvy možno preukázať 
čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie 
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 
v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 

 
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Hodnotiacim kritériom je:   
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10.1 najnižšia cena za celý ponúknutý predmet zákazky – ocenená príslušná  tabuľka Príloha č. 1 
k výzve Špecifikácia – výsledná suma  v € vrátane DPH...................................................váha 100 % 

 
10.2  Maximálny počet bodov 100 dostane ponuka s najnižšou celkovou cenou za celý 

predmet zákazky ako výsledná suma ocenenej prílohy č. 1 v € s DPH. Ostatné ponuky 
budú vyhodnocované ako pomer najnižšej a hodnotenej ponuky prenásobený váhou.  
 

11. Použije sa elektronická aukcia : 
    NIE.  
 

12. Lehota na predkladanie ponúk : 
a) Do  dátum a čas:  28.03.2022 do 12:00 h. v listinnej podobe v zalepenej obálke na adresu 

verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ  :   Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie   

b) Sídlo   :    Cyprichova 42, 831 05 Bratislava.  
c) Označenie obálky:  Tlačiarenské a propagačné služby - Súťaž neotvárať.   
d) Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 28.03.2022 v čase o 13:00 h. – s možnosťou účasti 

uchádzačov .  
 
 

13. Obsah ponuky 
 Ponuka   musí   obsahovať   nasledovné   doklady   a   dokumenty v listinnej podobe: 

a) Identifikáciu uchádzača 
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email. 
c) Vyplnenú ocenenú prílohu č. 3 Návrh na plnenie kritérií   
d) Vyplnený a  podpísaný návrh Ramcovej dohody vrátane všetkých jej príloh 
e) Ocenená Príloha č. 1 vo všetkých položkách 
f)  Doklady   a   dokumenty,   ktorým  uchádzač   preukáže   splnenie podmienok účasti podľa 

bodu 9.  tejto     výzvy na  predkladanie ponúk. 
g) Čestné vyhlásenia podľa prílohy  

Ak súčasťou ponuky nebude požadovaný obsah ponuky bude táto ponuka zo súťaže 
vylúčená. 

 
Lehota viazanosti ponuky: do podpisu zmluvy.  
Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 
Štátny jazyk, slovenský jazyk. 

 
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať žiadnu ponuku, ak ponuky presiahnu finančné 
možnosti verejného obstarávateľa alebo ak bude doručená len  1 ponuka.  
 

Ďalšie informácie:  
 

Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk  Vám bude zaslaná elektronicky na emailovú 
adresu uchádzača uvedenú v ponuke.  
Náklady na ponuku  
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku na úhradu nákladov voči verejnému obstarávateľovi .  
Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:  18.03.2022                       
 

 
 
                                                                                         Darina Ambrozyová, ref. VO  
 
 

mailto:vudpap@vudpap.sk
http://www.vudpap.sk/


 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
tel.: 02/ 43 420 973           e-mail: vudpap@vudpap.sk          IČO: 00681385               bank. spojenie: 7000065164/8180 
fax: 02/ 43 420 973           web: www.vudpap.sk                     DIČ: 2020796415          IBAN: SK8481800000007000065164                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                            

Prílohy 
príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky 
príloha č. 2 – Návrh Rámcovej dohody  
príloha č. 3  k výzve  Návrh na plnenie kritéria  
 
 
 
Príloha č. 3 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA  
Verejný obstarávateľ:  Výskumný ústav detskej psychológie  a patopsychológie  
Názov predmetu zákazky: „Tlačiarenské a propagačné služby“.  
 
 
Uchádzač (názov a sídlo):................................................. 
IČO:  
IČ DPH:  
Najnižšia  cena vyjadrená v eurách s DPH za celý predmet zákazky 
....................................................................€ 

 
 
Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto návrhu sú uvedené v súlade s predloženou ponukou.  
Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.  
 
 V ......................... dňa ............................................ 

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

                                                                     Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača  
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