
  ŠTÁTNY ÚSTAV PRE KONTROLU LIEČIV  
   Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26 

 

 

 Výzva  

na predkladanie cenových ponúk 

 
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so  zákonom  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

 

 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Štátny ústav pre kontrolu liečiv  

So sídlom:    Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26   

IČO:     00165 221 

Bankové spojenie:        Štátna pokladnica 

Číslo účtu:                    SK78 8180 0000 0070 0013 3657 

v zastúpení:                PharmDr. Zuzana Baťová, PhD. 

riaditeľka a gen. tajomníčka služobného úradu 

Kontaktná osoba:  Mgr. Katarína Trnková 

e-mail:   obstaravanie@sukl.sk  

tel. kontakt:   0903 470 011 

 
2. Názov predmetu obstarávania:  

„Tieniaca technika- žalúzie“ 
 
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):  39515430-8 

4. Komplexnosť poskytnutia služby: 

4.1 Predmet zákazky  nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  

4.2 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky. 

4.3 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa 

naň hľadieť, akoby nebolo predložené.  

5. Zdroj finančných prostriedkov 

5.1  Zákazka bude financovaná:  

Z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú 

platbu. Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Uchádzač vystaví faktúru za 

uskutočnený predmet plnenia na základe objednávky, ktorej splatnosť je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému 

obstarávateľovi uchádzačom. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu predmetu 

plnenia a špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR. 

6. Typ zmluvy  

6.1 Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka 
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6.2 Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO vyhradzuje právo zrušiť použitý spôsob 

zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu zmluvy, a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať 

v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.  

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

7.1 Miestom poskytnutia tovaru tvoriaci predmet zákazky bude sídlo verejného obstarávateľa  

7.2 Termín poskytnutia predmetu zákazky: október- november 2019 

8. Druh zákazky a predpokladaná hodnota zákazky  

8.1 Zákazka na dodanie tovaru, zákazka s nízkou hodnotou. 

8.2 Verejný obstarávateľ vzhľadom na predmet obstarania odporúča záujemcom/uchádzačom obhliadku miesta 

realizácie zákazky, aby si sami overili potrebný rozsah činností a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu 

a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem činností potrebných na 

realizáciu predmetu zákazky. Náklady spojené s obhliadkou miesta znáša uchádzač/záujemca. Obhliadka priestorov 

realizácie predmetu zákazky pre potreby vypracovania ponuky sa uskutoční v 40. týždni na vyššie uvedenej adrese, 

po dohodnutí si termínu s p. Procházkom, tel. č.:  +421 903 825 722, email:  stefan.prochazka@sukl.sk 

8.3 Verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní stanovil predpokladanú hodnotu zákazky na základe 

informácii získaných iným vhodným spôsobom.  

Celková predpokladaná hodnota zákazky: 10 656, - Eur bez DPH.  

 9. Opis predmetu obstarávania:     

Predmetom obstarania je dodanie a montáž interiérových žalúzií duette do kancelárskych priestorov. 
Požadované množstvá a rozmery interiérových žalúzií do jednotlivých kancelárií: 
- kancelária č. 4.15 – 4 ks z toho:   2 ks v rozmere 1 445 mm (š) x 1 500 mm (v) 
    1 ks v rozmere 300 mm (š) x 340 mm (v) 

1 ks v rozmere 300 mm (š) x  930 mm (v) 

- kancelária č. 4. 14 – 4 ks z toho:   2 ks v rozmere 1 445 mm (š) x 1 530 mm (v) 

1 ks v rozmere 330 mm (š) x  350 mm (v) 

1 ks v rozmere 325 mm (š) x 970 mm (v) 
 

- kancelária č. 4.09 (1) – 1 ks v rozmere 1 680 mm (š) x 1 560 mm (v) 

 

- kancelária č. 4.09.(2) – 5 ks z toho:   1 ks v rozmere 820 mm (š) x 1 560 mm (v) 

 1 ks v rozmere 575 mm (š) x 2 280 mm (v) 
 1 ks v rozmere 310 mm (š) x 340 mm (v) 
 1 ks v rozmere 310 mm (š) x 970 mm (v) 
 1 ks v rozmere 1 280 mm (š) x 1 580 mm (v) 

- kancelária č. 4.10 (1) – 1 ks v rozmere 1700 mm (š) x 1580 mm (v) 

 

- kancelária č. 4.10 (2) – 5 ks z toho:1 ks v rozmere 850 mm (š) x 1 570 mm (v) 

1 ks v rozmere 580 mm (š) x 2260 mm (v) 
1 ks v rozmere 320 mm (š) x 340 mm (v) 
1 ks v rozmere 320 mm (š) x  950 mm (v) 
1 ks v rozmere 1 240 mm (š) x 1 580 mm (v) 

- kancelária č. 4.11 (1) – 4 ks z toho:2 ks v rozmere 1 430 mm (š) x 1 580 mm (v) 
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1 ks v rozmere 310 mm (š) x 380 mm (v) 

1 ks v rozmere 310 mm (š) x 980 mm (v) 

 

- kancelária č. 4.11 (2) – 5 ks z toho:1 ks v rozmere 840 mm (š) x 1 550 mm (v) 

1 ks v rozmere 560 mm (š) x 2 340 mm (v) 

1 ks v rozmere 310 mm (š) x 330 mm (v) 

1 ks v rozmere 310 mm (š) x 950 mm (v) 

1 ks v rozmere 1 280 mm (š) x 1 580 mm (v) 

 

- kancelária č. 4.11 (3) – 2 ks z toho:1 ks v rozmere 1 300 mm (š) x 2 485 mm (v) 

1 ks v rozmere 800 mm (š) x 2 485 mm (v) 

Nákres okien s uvedením rozmerov žalúzií v prílohe č. 1 

- požadujeme možnosť výberu zo zatemňovacích žalúzií duette, maximálna odrazivosť slnka 70 až 80 %, 

priepustnosť svetla 0 až 5% a polotransparentných žalúzií duette, maximálna odrazivosť slnka 50 až 60 %, 

priepustnosť svetla 0 až 5 % 

- manuálny pohon ovládania voliteľný vľavo alebo vpravo, pri menších rozmeroch ovládanie v spodnej – strednej 

časti žalúzií. Možnosť nastavenia tienenia v akejkoľvek výške, šnúra rolety s možnosťou ľubovoľného skrátenia 

s možnosťou uchytenia na okennom ráme podľa potreby na oboch stranách. 

-  požadujeme možnosť výberu farebného prevedenia zo vzorkovníka 

10. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

10.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva. 

10.2 Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas 

doby realizácie poskytnutia služby. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch 

zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné 

miesta. 

10.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie: 

10.3.1 navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 

10.3.2 sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH, 

10.3.3 navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

10.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom 

DPH“. 

10.5 V prípade ak uchádzač/záujemca bude mať sídlo mimo územia SR, verejný obstarávateľ skontroluje, či bola 

ponuka vyčíslená v cene bez DPH. V prípade ak verejný obstarávateľ bude  

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov povinný uhradiť DPH, pripočíta k ponuke  DPH platnú v SR.  

11. Predloženie ponuky a lehota na predkladanie ponuky 

11.1 Ponuku je možné predložiť: 

  Uchádzač predloží svoju ponuku elektronicky prostredníctvom elektronického nástroja eZakazky na 
portáli www.ezakazky.sk. Uchádzač predloží svoju ponuku elektronicky po prihlásení sa do elektronického nástoja 
eZakazky, vložením podpísaných a naskenovaných súborov (dokumentov) uvedených v podmienkach účasti do 
elektronického nástroja eZakazky a to pod názvom verejného obstarávateľa a prislúchajúci názov tejto zákazky 
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 11.2.  tejto výzvy na predkladanie ponúk.  
 

http://www.ezakazky.sk/
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Prístup pre uchádzača: 
https://www.ezakazky.sk/sukl/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=35726977& 
 
Prístup cez eProfil 
https://www.ezakazky.sk/sukl/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=35726977
& 

11.2  Lehota na predkladanie ponúk uplynie 09. 10.2019 o  13:00 hod.   

11.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnotenia ponúk. 

12. Podmienky účasti uchádzačov: 

13.1 Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia verejný obstarávateľ vyžaduje 
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 odsek 1 písm. e) a f) zákona o verejnom 
obstarávaní: 
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky;  
- uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, čo preukáže čestným 
vyhlásením. (príloha č. 3) 
13.2 Návrh na plnenie kritérií ( príloha č. 2) podpísaný zodpovednou osobou uchádzača 

 

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:   

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia 

s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom určené kritériá 

sú nediskriminačné a  podporujú hospodársku súťaž. 

Uchádzač ocení „Návrh na plnenie kritérií“ (uvedený v týchto súťažných podkladoch).  

Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené vo výzve o 

vyhlásení verejného obstarávania a všetky požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, čo sa však netýka 

formálnych nedostatkov. 

Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované doklady a 

dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol uchádzač vyzvaný na vysvetlenie 

ponuky). 

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritériá najnižšia cena s DPH.  Verejným obstarávateľ po 

vyhodnotení splnenia požiadaviek na predmet zákazky vyhodnotí ponuky z hľadiska najnižšej ceny s DPH. 

Uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené postupne zoradí podľa ceny od ponuky s najnižšou cenou po ponuku 

s najvyššou cenou, pričom ponuke s najnižšou cenou pridelí priebežné prvé miesto. Ostatným ponukám bude 

postupne prideľovať priebežné druhé, tretie, štvrté a ďalšie miesta.  

14. Doplňujúce informácie: 

1) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok:  splnil všetky podmienky účasti a ponúkol 

ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku .  

2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť 

v prípade ak: 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve; 

 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky; 

 nebude predložená ani jedna ponuka. 

3) Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  

https://www.ezakazky.sk/sukl/index.cfm?module=Item&page=Item&ItemID=35726977&
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4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a neobjednať 

práce od úspešného uchádzača v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa táto verejná súťaž vyhlasovala. 

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti len vtedy, ak bude disponovať dostatočným množstvom 

finančných prostriedkov. 

 

 

V Bratislave,  

 

 

PharmDr. Zuzana Baťová PhD. 
gen. tajomníčka služobného úradu 

                  a riaditeľka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


