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Bratislava, XX. XX. 202X
Vzor výzvy
Výzva na predkladanie ponuky

v rámci DNS zriadeného v súlade s § 114a ods. (2) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

I.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Profil verejného obstarávateľa:

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 44, 814 99 Bratislava
00 397 865
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/zakazky/1045

Kontaktná osoba:

PhDr. Patrícia Blažeková , odborný referent Oddelenia
centrálneho obstarávanie zákaziek RUK
+ 421 2 9010 9670
patrricia.blazekova@rec.uniba.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

II.

Identifikácia dynamického nákupného systému

Názov dynamického nákupného systému:
„Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave“
Zverejnené v:

Vestník VO č. 159/2021 zo dňa 13. 07. 2021, 32469 - WYT
III.

Predmet zákazky

Názov zákazky:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kategória XXX

CPV:
XXXXXXXX-X

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Podmienky dodania sú uvedené v priloženom návrhu kúpnej zmluvy.

IV.

Administratívne informácie

Lehota dodania:
Dodacia lehota je xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Predpokladaná hodnota zákazky:
XXX XXX,XX EUR bez DPH

Zdroj financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Preddavok sa neposkytuje.
Predmet zákazky bude uhradený bezhotovostným prevodom na základe faktúry, vystavenej
v súlade so zmluvou. Súčasťou faktúry bude dodací list, podpísaný oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej predloženia a odsúhlasenia verejným
obstarávateľom.
Spôsob určenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Navrhovaná cena musí byť v súlade s § 2 citovaného zákona o cenách
založená na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených
nákladoch a primeranom zisku.
Cena zahŕňa všetky ekonomicky oprávnené náklady súvisiace s dodávkou predmetu zákazky a
bude vyjadrená ako konečná cena. Uchádzač si nemôže fakturovať ďalšie výdavky, ktoré
do navrhovanej ceny nezahrnul.
Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v mene Euro v súlade so zákonom č. 659/2007 Z. z.
o zavedení meny euro v Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
Cena bude uvedená v zložení:
- Cena bez DPH v EUR
- DPH v EUR
- Cena s DPH v EUR

V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie cenu
celkom.
Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Univerzita Komenského v Bratislave
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predkladania ponúk:
XX. XX. 202X do XX:XX hod.
Ponuky žiadame predložiť elektronicky v súlade s § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom
obstarávaní
prostredníctvom
systému
JOSEPHINE
na
webovej
adrese
https://josephine.proebiz.com .
Ponuky sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom
jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky,
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude verejný obstarávateľ
prihliadať.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH.

V.

Obsah ponuky

1. vyplnený Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 4 výzvy),
2. vyplnená Cenová ponuka (príloha č. 2 výzvy),
3. Návrh Kúpnej zmluvy (príloha č. 3 výzvy),
V. Ostatné
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku alebo zrušiť výzvu
na predkladanie ponúk, pokiaľ sa zmenili okolnosti, za ktorých bola vyhlásená.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok.
Veríme, že nám predložíte ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s touto výzvou
v nami požadovanom termíne.
Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Podrobná špecifikácia
Príloha č. 2 – Cenová ponuka
Príloha č. 3 – Návrh Kúpnej zmluvy
Príloha č. 4 – Návrh na plnenie kritéria

.....................................................
Mgr. Martin Dufala, PhD.
vedúci OCOZ RUK

