
 
 

 
 
 
 

 
 

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) 
 
 
 

Základné údaje pre poskytnutie informácie 
 

 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
 
Názov:    Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
Adresa:    Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Krajina:   Slovenská republika 
Internetová adresa (URL): www.indprop.gov.sk 
Kontaktné miesto:  Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Kontaktná osoba:  Ing. Ľubica Gajdošová 
Telefón:   +421 484300130 
E-mail:    obstaravanie@indprop.gov.sk 
 
 
 
Predmet zákazky: 
 

 
„Nákup kancelárskych elektricky výškovo nastaviteľných stolov. “ 

 
 
Opis predmetu zákazky: 

Nákup kancelárskych elektricky výškovo nastaviteľných stolov   
 
Špecifikácia predmetu zákazky: 
 
Elektricky výškovo nastaviteľný stôl  
- rozmer 1600 x 800 mm, 
- minimálna výška stola cca700 mm, maximálna výška stola cca 1170 mm, 
- doska stola rozmer 1600 x 800 mm, hrúbka 22 mm, prevedenie BUK (laminát),  
- materiál konštrukcie: oceľ, farba  - strieborná, sivá, čierna, 
- Nosnosť 100 kg. 
 
Počet ks:      43 ks 
 
Druh zákazky: tovar/služba/stavebná práca 
 
Spoločný slovník obstarávania ( CPV kód) 
39000000-2 Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku), zariadenie interiéru, domáce 



 
 

spotrebiče (s výnimkou osvetlenia) a čistiace prostriedky 
 
NUTS kód:  
 
SK 032 – Banskobystrický kraj 
 
Termín dodania : 
Dodávka do 31.12.2021 
 
Miesto dodania zákazky: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
 
Odborný garant:  
Ing. Iveta Zvaríková, iveta.zvarikova @indprop.gov.sk, +421 48 4300308 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 
 
16 404,50 eur bez DPH 
 
 Je určená ako priemer cien na základe doručených ponúk od dodávateľov. 
 

Zdroje financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. 
 
Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena v eur s DPH  
 
Obsah ponuky: 

1. Cena za predmet zákazky v eur bez DPH a v eur s DPH. 
2. Čestné prehlásenie že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
3. Doklad o oprávnení poskytovať službu, kópia výpisu z obchodného registra. 

 

Podmienky osobné postavenie: 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného 
postavenia -§ 32 ZoVO:  
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) 
ZoVO., a to sú:  
§32 Ods 1 písm. e) uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu,  
§32 ods 1 písmeno f) uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
 
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. f) ZoVO. 
 

Vyhodnotenie ponúk:  

1. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa návrhom na plnenie kritéria 
umiestnil na prvom (1) mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a 
požiadaviek na predmet zákazky a označí jeho ponuku za úspešnú.  

2. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 
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3.  Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu /podpísať objednávku v lehote stanovenej 
verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ hodnotí ponuku uchádzača, ktorého ponuka bola 
zaradená medzi hodnotené ponuky a ktorý sa umiestnil návrhom na plnenie kritéria na ďalšom 
mieste v poradí uchádzačov a to z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet 
zákazky. 

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak: 
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto 

Výzve na predloženie cenovej ponuky; 
• zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo toto verejné obstarávanie vyhlásené; 
• ponuka uchádzačov bude vyššia ako finančné zdroje obstarávateľa rezervované na tento 

účel; 
• nebola predložená ani jedna ponuka 

Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky: 

Cenové ponuky zasielať buď elektronicky na e mailovú adresu : obstaravanie@indprop.gov.sk (ponuka 
môže byť zabezpečená heslom, ktoré zašlete na uvedenú e mailovú adresu po uplynutí lehoty na 
predkladanie ponúk), alebo doručiť poštou/osobne na adresu ÚPV SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
s označením ,,NEOTVÁRAŤ" - ,,VO -“Nákup kancelárskych elektricky výškovo nastaviteľných stolov“. 

Kontaktná e-mailová adresa: obstaravanie@indprop.gov.sk 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 17.12.2021 o 10,00 hod 
 
Druh zákazky/typ zmluvy: 
Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude vystavenie záväznej objednávky 
 
Oznámenie o výsledku: 
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná verejný obstarávateľ oznámi výsledok 
vyhodnotenia ponúk výlučne elektronickou formou. 
 
 
V Banskej Bystrici, 10.12.2021 
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