
                                                                                                                                                                   

 
 

 

 

V Ý Z V A 

na predloženie ponuky na poskytnutie služby: 

 

Preprava inšpektorov ŠÚKL,  KL-5 Košice na pracovné cesty 

(zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení) 

 

 

1.Verejný obstarávateľ:   

 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv,  

Kvetná 11, 825 08 Bratislava  

IČO: 165 221 

Tel.:  +421556222862 

kontaktná osoba: Mgr. Beáta Hlavatá 

e-mail:  kl-kosice@sukl.sk 

Internetová adresa:   www.sukl.sk  

                    

2. Názov zákazky:  Preprava inšpektorov ŠÚKL  KL-5 Košice na pracovné cesty 
 

3. Druh zákazky: 

„Služba“ 

Spoločný slovník obstarávania – CPV: 60171000-7 Požičiavanie osobných vozidiel na osobnú dopravu   

s vodičom 

    
4. Predpokladaná hodnota zákazky:  9900,-€ bez DPH 

 

5. Opis predmetu zákazky:  

 Zabezpečenie prepravy inšpektorov Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv – KL-5 Košice na pracovné cesty 

v regióne Košický kraj(okrem okr. Rožňava) a Prešovský kraj (okrem okr. Poprad, Kežmarok, Stará 

Ľubovňa) 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:   
Štátny ústav pre kontrolu liečiv, KL-5 Košice, Rastislavova 43, PSČ 040 01 

 

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

V zmysle bodu 5 Výzvy.  

 

8. Výsledok verejného obstarávania: 

Verejný obstarávateľ uzatvorí s  úspešným  uchádzačom zmluvu  , ktorej predmetom bude poskytnutie 

služby uvedenej  v opise predmetu zákazky (bod 5 Výzvy). 

9. Termín dodania: 

Dodanie predmetu zákazky 01.01.2014 až 31.12.2015. 

 

10. Podmienky účasti uchádzačov 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti: 

Výpis z obchodného registra 



                                                                                                                                                                   

Po vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ požiada uchádzačov umiestnených vzhľadom na úspešnosť na 

prvých troch pozíciách o predloženie kópie tohto dokladu. 

 

 

 

11. Cena a spôsob určenia ceny: 

Uchádzač navrhne  celkovú cenu bez DPH a s DPH za dodanie predmetu zákazky vyplnením prílohy č. 1 

„Návrh uchádzača na plnenie kritéria – cena“  k Výzve na predloženie ponuky.  

    

Uchádzač stanoví cenu na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných 

právnych predpisov, pričom do ceny zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. 

 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní  na túto skutočnosť vo svojej ponuke.  

 

12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. 

  

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou celkovou cenou za dodanie predmetu zákazky s DPH 

(v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie vo svojej ponuke celkovú cenu za dodanie predmetu 

zákazky).  

 

13. Obsah ponuky uchádzača: 

a) doklady v súlade s bodom 10 Výzvy 

b) cenová ponuka 

c) návrh zmluvy 

 

14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:  

 

Najneskôr dňa 12.12.2013 do 10:00 hod. 

 

Ponuku predkladať v elektronickej podobe na kontakt uvedený v bode 1. 

 

15. Prílohy:  

 

1 / príloha č.1 „ Návrh uchádzača na plnenie kritéria – cena 

 

 

16. Ďalšie informácie:  

     

 

V Bratislave dňa: 28.11.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                                           Príloha č. 1 

 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria - cena 

 

 

Verejný obstarávateľ: 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv 

Kvetná 11, 825 08 Bratislava 

 

Postup  verejného obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení 

  

    Preprava inšpektorov ŠÚKL KL-5 Košice              

Predmet zákazky: „.................................................................................................................“   

   

 

 

Obchodné meno uchádzača:............................................................................................................................

  

 

Adresa sídla alebo miesto podnikania uchádzača:.......................................................................................... 

 

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

 

                                                                              

 

Celková cena bez DPH:                         ........................................ 

 

Celková cena s DPH:                             ........................................  

 

 

 

 

 

V ........................................................, dňa  ............................... 

 

 

 

 

 

 

                 

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

             podpis, pečiatka uchádzača 

 

                                                                                              


