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Zákazka s nízkou hodnotou  
 
 

V E R E J N Á   S Ú Ť A Ž 
/služba/ 

 

realizovaná v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („ZVO“) podľa § 117 

 
 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 

Predmet zákazky 

  

“Predokenné hliníkové rolety – Experimentálna hala, 
Bratislava” 
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ČASŤ A 
 

Správa, údržba a aktualizácia informačných technológií ÚMMS SAV 
 
1 ZÁKLADNÝ OPIS  

Predmetom zákazky je dodanie a montáž  predokenných hliníkových roliet na 17 ks okien  v 
Experimentálnej hale /  farba strieborná, mechanické ovládanie.  
 
2 PODROBNÝ OPIS POŽADOVANÝCH SLUŽIEB 

 
2.1    Rolety budú montované naokná v Experimentálnej hale, Dúbravská cesta 9, Bratislava s tým, že 
vnútorný mechanizmus ovládania sa bude nachádzať v priestoroch so zvýšeniu prašnosťou. 
 
Celkový počet:        17 ks / 
Rozmery:                 šírka 1440 mm / výška  2410mm  
Farba roliet:             strieborná  
Ovládanie:               mechanické 
  
2.2    Súčasťou CP je predloženie: oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky 
a čestného prehlásenia, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
 
 
3 DOBA PLNENIA   

3.1 01.08.2020-30.09.2021 
 

 
4.      MIESTO REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 

Experimentálna hala, areál SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 

 

ČASŤ B. 

SPÔSOB URČENIA CENY 

1 Cena za predmet zákazky podľa časti A.  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY musí byť stanovená v zmysle 
zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v platnom znení a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., 
ktorou sa tento vykonáva. 

 
2 Uchádzač musí v ponuke uviesť celkovú cenu za predmet zákazky, vrátane odplaty za práva 

akéhokoľvek duševného vlastníctva súvisiaceho s nadobudnutím predmetu zákazky a licencií, 
dopravy na miesto inštalácie, inštalácie, uvedenia do prevádzky na mieste plnenia a základného 
zaškolenia obsluhy verejného obstarávateľa a predvedenie funkčnosti zariadenia a dokumentácie 
potrebnej na prevádzku a údržbu zariadenia (pokiaľ sú tieto súvisiace služby s predmetnou 
Časťou predmetu zákazky požadované).. 

 
3 Základnou zásadou posudzovania cien ponúknutých uchádzačmi je posudzovanie 

konečnej ceny, ktorú by verejný obstarávateľ bol povinný zaplatiť uchádzačovi v prípade 
úspechu jeho ponuky v súlade s platným právnym spôsobom verejného obstarania 
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upravujúcim akékoľvek dane a poplatky vzťahujúce sa na kúpu predmetu zákazky. Nižšie 
uvedený režim je ilustratívny, pričom v prípade odlišnej právnej úpravy účinnej v čase 
hodnotenia ponúk bude vždy pri ich hodnotení použitá takáto platná právna úprava 
(respektíve jej prevládajúca interpretácia).   

 
4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), uvedie navrhovanú celkovú 

cenu, ako aj jednotkové ceny podľa tejto časti v zložení: 
 
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
b) sadzba DPH a výška DPH, 
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

 
Hodnotená bude cena vrátane DPH.  

 
5 Ak uchádzač z Európskej únie nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike, 

uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. 
K takto navrhovanej zmluvnej cene bez DPH komisia na vyhodnotenie ponúk pripočíta výšku 
DPH, ktorú by verejný obstarávateľ prijatím jeho ponuky a kúpou bol povinný zaplatiť podľa § 7 
ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Hodnotená bude cena vrátane DPH. 

 
6 Ak ponuku predloží uchádzač z tretieho štátu, ktorý sa nenachádza na území Európskej únie 

a nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike a vzťahuje sa na neho iný daňový 
režim,  zmluvnú cenu uvedie v súlade s týmto režimom, vrátane uvedenia osoby povinnej zaplatiť 
DPH a referencie na príslušnú právnu úpravu (napríklad medzinárodná zmluva a národný 
vykonávací predpis). Hodnotená bude cena stanovená súčtom navrhovanej zmluvnej ceny 
a všetkých daní a platieb, ktoré by verejný obstarávateľ prijatím jeho ponuky a kúpou bol povinný 
zaplatiť. 

 


