ÚSTAV PRE VÝSKUM SRDCA
SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED
Dúbravská cesta 9, P.O.Box 104, 840 05 Bratislava
TTel. : 02 / 54774405, Fax : 02 / 54776637, E-mail: usrdsekr@savba.sk
IČO : 00598461

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na poskytnutie služby s názvom
„Služby verejného obstarávania“
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Ústav pre výskum srdca SAV
IČO: 00 598 461
Sídlo organizácie: Dúbravská cesta 9, P.O Box 104, 840 05 Bratislava 45
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Marta Hybelová
E-mail: usrdsekr@savba.sk
Internetová stránka: http://www.usrd.sav.sk/
Typ zmluvy:
Zmluva podľa § 262 a nasl. Obchodného zákonníka, násl. objednávka.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Sídlo verejného obstarávateľa.
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah – špecifikácia:
Poskytovanie komplexných služieb verejného obstarávania. Zabezpečovanie procesov
verejného obstarávania podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, od prípravnej fázy až po
uzavretie zmluvy a zverejnenie výsledkov verejného obstarávania. Vyžaduje sa osobná
konzultácia v sídle verejného obstarávateľa a priama účasť na všetkých úkonoch v súvislosti
s procesom verejného obstarávania.
Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Nie je možné cenovú ponuku rozdeliť.
Hodnota zákazky:
1 nadlimitná zákazka
Predpokladaný rozsah zákazky 3 000,- EUR bez DPH.

Podmienky zakotvené v zmluve :
Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to na obdobie realizácie verejného obstarávania.
Hodnotiace kritérium :
najnižšia cena
Variantné riešenia:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
Predpokladaný termín dodania alebo dokončenia predmetu zákazky:
Od 16.03.2015 do 30.06.2015
Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
Dňa 13.3.2015 o 13,00 h.
Predkladanie ponuky :
Ponuku e-mailom na adresu uvedenú v bode tejto výzvy - usrdsekr@savba.sk
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Zmluvu uzavrie verejný obstarávateľ s uchádzačom, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou
za požadovaný rozsah služieb s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie
túto skutočnosť vo svojej ponuke.
Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude
financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr do 30
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Víťazný uchádzač je oprávnený vystaviť faktúru po
zverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku EÚ.
Požadované doklady:
Doklad o oprávnení podnikať – výpis z obchodného registra resp. živnostenské opatrenie.
Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.

