
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 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Štatistický úrad SR 

IČO: 166197 

Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

Kontaktná osoba: Anton Feranec 

Telefón: 02/50 236 355 

Fax: 02/50 236 715 

Elektronická pošta: verejne.obstaravanie@statistics.sk 

Internetová adresa: www.statistics.sk 

 

2. Predmet zákazky: 

Spotrebný materiál pre farebný reprografický stroj OLYMPIA DC 250.  

 

 

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky): 

 

Špecifikácia predmetu zákazky: 

Názov tovaru 
Merná 

jednotka 
Počet 

CRU DC  black (Fotovalec čierny) ks 3 

CRU DC color (Fotovalec farebný) ks 6 

Fuser (Fixačný valec)                        ks 2 

Odpadová nádoba ks 4 

2ND BTR ROLL (Druhý prenosový valec) ks 2 

IBT Cleaner blade (Čistič prenosového pásu) ks 3 

IBT BELT KIT (Prenosový pás) ks 2 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Nie 

 



5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet:   30192400-5. 

 

6. Typ zmluvy: 

Kúpna zmluva podľa § 409 Obchodného zákonníka. Zmluvu predloží až úspešný uchádzač 
po oznámení výsledku vyhodnotenia cenových ponúk (elektronickej aukcie). Zmluva musí 
zohľadňovať obchodné podmienky uvedené v bode 19 tejto výzvy. 

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Štatistický úrad SR, Miletičova 3, 824 67 Bratislava. 

 

8. Termín dodania predmetu zákazky: 

Do piatich dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy. 

  

9. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky: 

9.1 Celková cena bude  stanovená v eurách bez DPH a s DPH. Cena musí obsahovať 
všetky náklady spojené s dodaním zákazky. 

9.2 Navrhovaná zmluvná cena  za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákonaNR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

9.3 Celková cena bude stanovená v eurách  bez DPH a s DPH. Cena musí obsahovať 
všetky náklady spojené s dodaním zákazky, vrátane dopravy. 

9.4 Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  

Splatnosť faktúry je 21 dní od jej doručenia. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať 
preddavky ani zálohové platby. 

 

11. Podmienky účasti:  

Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar uvedený v bode 3 tejto výzvy 
(výpis z obchodného registra, živnostenský list a pod.). 

 

12. Obsah cenovej ponuky: 

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

- návrh uchádzača spracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvy, 

- doklad podľa bodu 11 tejto výzvy,  

- čestné vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve, 

- kontakt na uchádzača vrátene e-mailovej adresy, na ktorú bude uchádzačovi zaslaná 
výzva na účasť v elektronickej aukcii. 

 



13. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk:  

Lehota na predkladanie  cenových ponúk – dátum:  28. 11. 2013  čas:  10:00 h. 

Adresa, na ktorú sa majú  cenové ponuky doručiť: 

Názov: Štatistický úrad SR 

Adresa: Miletičova 3 

Obec (mesto): Bratislava 

PSČ: 824 67  

Kontaktná osoba: Anton Feranec 

Telefón: 02/50 236 355 

Fax:  02/50 236 715 

E-mail: verejne.obstaravanie@statistics.sk 

Ponuky vypracované podľa bodu 12 tejto výzvy môžu byť predložené v listinnej podobe, 
prípadne naskenované vo formáte pdf a zaslané e-mailom na adresu uvedenú v tomto bode. 

 

14. Úvodné vyhodnotenie cenových ponúk: 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Predložené hodnoty jednotkových cien, po 
posúdení úplnosti predloženej ponuky, verejný obstarávateľ vloží do systému elektronickej 
aukcie. 

Úvodné vyhodnocovanie ponúk je neverejné. 

 

15. Elektronická aukcia:  

15.1 Verejný obstarávateľ v procese vyhodnocovania cenových ponúk predložených v 
rámci predmetného verejného obstarávania, po úvodnom vyhodnotení ponúk, zostaví 
poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením a to použitím elektronickej aukcie 
(ďalej len „e-aukcia“) prostredníctvom on-line systému Úradu pre verejné 
obstarávanie (ďalej len „systém EVO“). 

15.2 E-aukcia podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní  je opakujúci sa proces, ktorý 
využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom 
nadol a nových hodnôt týkajúcich sa určitých prvkov. Účelom e-aukcie je zostaviť 
poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa uskutoční po úvodnom 
úplnom vyhodnotení ponúk (viď Príručka používateľa systému EVO-elektronická 
aukcia, ktorá je zverejnená na webovom sídle UVO www.uvo.gov.sk v sekcii EVO).  

15.3 Zúčastniť sa e-aukcie realizovanej prostredníctvom on-line systému môžu len 
uchádzači, ktorí predložili cenovú ponuku v lehote a na miesto stanovené verejným 
obstarávateľom, a ktorých ponuky spĺňajú podmienky určené verejným 
obstarávateľom vo výzve na predkladanie cenových ponúk a ktorých verejný 
obstarávateľ vyzval na účasť v e-aukcii prostredníctvom on-line systému.  

15.4 Verejný obstarávateľ prostredníctvom systému EVO vyzve na účasť v EA tých 
uchádzačov, ktorých cenové ponuky splnili stanovené podmienky, a ktorí sú 
v systéme EVO evidovaní pre účely tejto zákazky; nezaradení uchádzači, ktorí 
nesplnili podmienky tejto zákazky nebudú zaradení do e-aukcie a budú deaktivovaní. 
(Systém EVO po otvorení e-aukcie automaticky pošle účastníkom zaradeným do e-
aukcie notifikáciu s pozvánkou na účasť v e-aukcii, ktorá obsahuje názov zákazky, 
začiatok e-aukcie a informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému 

http://www.uvo.gov.sk/


elektronickému zariadeniu ako aj odkaz na miesto zverejnenia „Výzvy na účasť 
v elektronickej aukcii“ Túto notifikáciu je potrebné preto považovať iba za informáciu 
o výzve na účasť v e-aukcii. 

15.5 Predmetom e-aukcie prostredníctvom on-line systému EVO sú jednotkové ceny 
v eurách bez DPH za spotrebný materiál pre farebný reprografický stroj 
OLYMPIA DC 250 s cieľom dosiahnuť čo najnižšiu celkovú cenu v eurách bez DPH 
za celý predmet zákazky, (t.j. súčet súčinov jednotkových cien v EUR bez DPH 
a verejným obstarávateľom určených množstiev jednotlivých položiek). 

15.6 Východiskom e-aukcie t. j. prvkami, ktorých hodnoty budú predmetom e-aukcie,  sú 
jednotkové ceny v eurách bez DPH  jednotlivých druhov spotrebného materiálu pre 
farebný reprografický stroj OLYMPIA DC 250 predložených uchádzačmi v ich 
ponukách.  

15.7 Každý uchádzač v e-aukcii, prostredníctvom on-line systému, obdrží elektronickými 
prostriedkami výzvu na účasť, kde budú uvedené informácie týkajúce sa 
individuálneho pripojenia uchádzača, dátumu a času začatia a spôsobu ukončenia e-
aukcie prostredníctvom on-line systému.  

15.8 E-aukcia prostredníctvom on-line systému bude prebiehať v jednej etape a v dvoch 
kolách – medzikole a súťažnom kole. V medzikole bude uchádzačom sprístupnený 
on-line systém, kde si skontrolujú správnosť vstupnej ponuky t. j. hodnoty 
jednotkových cien v eurách bez DPH za spotrebný materiál pre farebný 
reprografický stroj OLYMPIA DC 250 v eurách bez DPH, ktoré za uchádzačov 
zadá administrátor. Každý uchádzač v medzikole vidí iba svoju ponuku.  

15.9 V súťažnom kole bude uchádzačovi sprístupnená informácia o jeho aktuálnom poradí 
a o jeho aktuálnej celkovej cene za predmet zákazky v eurách bez DPH a jeho 
jednotkové ceny v eurách bez DPH za jednotlivé položky, najnižšej celkovej cene za 
predmet zákazky v eurách bez DPH a čas, ktorý zostáva do skončenia e-aukcie.  

15.10 V súťažnom kole verejný obstarávateľ neustanoví presný čas ukončenia súťažného 
kola, súťažné kolo bude ukončené vtedy, keď verejný obstarávateľ nedostane žiadne 
ďalšie nové ceny spĺňajúce požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov.  

15.11 Predpokladaný čas trvania súťažného kola prostredníctvom on-line systému je 20 
minút od jej spustenia počas ktorého majú jednotliví účastníci možnosť upravovať 
jednotkové ceny v EUR bez DPH jednotlivých položiek smerom nadol, avšak koniec 
súťažného kola sa môže predĺžiť v prípade opakovaného znižovania najnižšej ceny 
za predmet zákazky v posledných dvoch minútach trvania súťažného kola vždy 
o ďalšie dve minúty. Minimálny krok na zníženie celkovej ceny je verejným 
obstarávateľom stanovený na 50 eur a táto hodnota bude nastavená v systéme e-
aukcie. 

15.12 Celková uchádzačom navrhovaná cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 
bude automaticky vypočítaná systémom EVO ako súčet súčinov jednotkových cien v 
eurách bez DPH a predpokladaného množstva určeného verejným obstarávateľom a  
súčinov jednotkových cien v eurách bez DPH. 

15.13 Po ukončení e-aukcie prostredníctvom on-line systému, verejný obstarávateľ označí 

uchádzača, ktorý predložil v e-aukcii prostredníctvom on-line systému najnižšiu cenu 

za celý predmet zákazky v eurách bez DPH za úspešného. 

15.14 V prípade, ak po skončení e-aukcie budú mať viacerí uchádzači rovnakú celkovú 

najnižšiu cenu za celý predmet zákazky, systém EVO vyhodnotí ako úspešného 

uchádzača v e-aukcii toho uchádzača, ktorý predložil najnižšiu celkovú cenu za celý 

predmet zákazky v návrhu na plnenie kritérií v predloženej cenovej ponuke. 



 

 

16 Aukčný poriadok:  

16.1 Pri e-aukcii postupujte podľa príručky používateľa a uchádzača uverejnenej na linke 
http://www.evo.gov.sk/PokynEVOEX.html. 

16.2 E-aukcia bude prebiehať v systéme EVO. Bude použitá e-aukcia na najnižšiu cenu.  

16.3 Systém EVO zašle mailovú notifikáciu všetkým uchádzačom, ktorí boli pridaní do e-
aukcie. Odoslaná mailová notifikácia uchádzačom zo systému EVO slúži ako 
pozvánka do e-aukcie. 

16.4 Termín e-aukcie: 

16.4.1 Dátum a čas začatia e-aukcie bude dňa:    

16.4.2 E-aukcia skončí dňa:  

16.5 Z dôvodu, že v e-aukcii je zadané časové navýšenie ukončenia o 2 minúty, môže e-
aukcia skončiť neskôr, ako je pôvodne stanovený  termín ukončenia e-aukcie. Ak 
dostane verejný obstarávateľ v takto zadefinovanej časovej lehote navýšenia 
ukončenia e-aukcie nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky na zníženie celkovej ceny 
a ceny jednotlivých položiek, lehota na predkladanie nových cien v e-aukcii sa 
opätovne navýši o definovaný počet minút – t.j. o 2 minúty od prijatia poslednej 
cenovej ponuky. 

16.6 V e-aukcii budú uchádzači predkladať nové návrhy - znižovať jednotkové ceny. Nové 
ceny predkladá uchádzač v stĺpci „Návrh". Pre potvrdenie nového návrhu ceny 
uchádzač stlačí kontextové menu „Potvrdiť" v pravom hornom rohu obrazovky. 
Uchádzač zadáva v rámci e-aukcie len jednotkové ceny, systém EVO automaticky 
prepočíta celkovú cenu položiek a celkovú cenu zákazky. Do ukončenia e-aukcie 
môže uchádzač predkladať nové návrhy cien. 

16.7 V súťažnom kole bude uchádzačovi sprístupnená informácia o jeho aktuálnom poradí 
a o jeho aktuálnej celkovej cene za predmet zákazky v eurách bez DPH a jeho 
jednotkové ceny v eurách bez DPH za jednotlivé položky, najnižšej celkovej cene za 
predmet zákazky v eurách bez DPH a čas, ktorý zostáva do skončenia e-aukcie. 

16.8 Celková uchádzačom navrhovaná cena v eurách bez DPH za celý predmet zákazky 
bude automaticky vypočítaná systémom EVO ako súčet súčinov jednotkových cien za 
spotrebný materiál pre farebný reprografický stroj OLYMPIA DC 250 v eurách bez 
DPH a predpokladaného množstva určeného verejným obstarávateľom a  súčinov 
jednotkových cien v eurách bez DPH a ich predpokladaného množstva určeného 
verejným obstarávateľom. 

16.9 O konci e-aukcie informuje systém EVO notifikačným e-mailom. Notifikačný e-mail 
obsahuje aj linku na e-aukciu pre zobrazenie výsledku. 

16.10 V prípade, ak po skončení e-aukcie budú mať viacerí uchádzači rovnakú celkovú 
najnižšiu cenu za celý predmet zákazky, systém EVO vyhodnotí ako úspešného 
uchádzača v e-aukcii toho uchádzača, ktorý predložil najnižšiu celkovú cenu za celý 
predmet zákazky v návrhu na plnenie kritérií v predloženej cenovej ponuke. 

 

17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk: 

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk.  

http://www.evo.gov.sk/PokynEVOEX.html


Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho cenová ponuka bola prijatá.  

 

 

18. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk: 

Jediným  kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v eurách bez 
DPH. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahuje najnižšiu 
celkovú cenu v eurách s DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode 3 tejto výzvy po 
ukončení elektronickej aukcie. 

 

19. Obchodné podmienky: 

 

19.1 Predmet zákazky bude dodaný na základe kúpnej zmluvy uzavretej podľa § 409 
a nasl. Obchodného zákonníka. 

19.2 Predávajúci dodá tovar uvedený v predmete zákazky najneskôr do piatich dní od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

19.3 Kupujúci sa zaväzuje bez odkladu predmet kúpy prevziať a skontrolovať podľa 
dodacieho listu, druh, množstvo a akosť tovaru, a  podpisom na dodacom liste 
potvrdiť prevzatie tovaru. 

19.4 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej 
ceny. 

19.5 Kupujúci neposkytne preddavky na plnenie zmluvy. 

19.6 Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry vystavenej predávajúcim po 
splnení predmetu zmluvy. 

19.7 Faktúra musí v prílohe obsahovať aj doklad o prevzatí tovaru potvrdený oprávneným 
zamestnancom kupujúceho v mieste určenia. 

19.8 Termín splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. 

19.9 Pri omeškaní platby faktúry je dohodnutý zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% 
z fakturovanej sumy za každý deň omeškania 

19.10 Ak predávajúci odovzdá tovar po termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z dohodnutej ceny za každý deň omeškania. 

19.11 Predávajúci poskytne na tovar záruku minimálne 24 mesiacov. 

19.12 Vzťahy zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

19.13 Podpísaná zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR.  

 

20. Ďalšie doplňujúce údaje: 

 



Príloha č. 1 výzvy 

 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 

OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK 

 

 

1. Meno resp. obchodné meno uchádzača:  

 
2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 

 
3. Názov predmetu zákazky: Spotrebný materiál pre farebný reprografický stroj OLYMPIA 

DC 250. 

 

(ceny uvádzané v eurách na dve desatinné miesta). 

Názov tovaru MJ Počet MJ 

Cena za 
MJ 

v eurách 
bez DPH 

Celková cena 
v eurách  bez 

DPH 

CRU DC Black (Fotovalec 
čierny) ks 3 

  

CRU DC color (Fotovalec 
farebný) ks 6 

  

Fuser (Fixačný valec)                         ks 2 
  

Odpadová nádoba ks 4 
  

2ND BTR ROLL (Druhý 
prenosový valec) ks 2 

  

IBT Cleaner blade (Čistič 
prenosového pásu) ks 3 

  

IBT BELT KIT (Prenosový 
pás) ks 2 

  

Celková cena v eurách bez DPH 
 

Celková cena v eurách s DPH 
 

 

 

  

Dátum:  

 

             

 

Meno a podpis uchádzača 

 


