Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 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:
Adresa:
Krajina:
Internetová adresa (URL):
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Slovenská republika
www.indprop.gov.sk
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica
Ing. Lucia Husárová
+421 484300130
lucia.husarova@indprop.gov.sk

Predmet zákazky:
„Poskytnutie služieb súvisiacich s prípravou a realizáciou verejných obstarávaní“

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s komplexnou prípravou a realizáciou verejných obstarávaní
vrátane poskytovania služieb súvisiacich s prípravou a realizáciou elektronických aukcií.
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód
z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný predmet:
Hlavný slovník:

79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie
79342410-4 Služby v oblasti elektronických aukcií

Rozsah služby zahŕňa:
Počet verejných obstarávaní je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1.
Minimálny rozsah služby:
-

posúdenie a návrh vhodných postupov vo verejnom obstarávaní
príprava podkladov na verejné obstarávanie
zabezpečenie komunikácie s Úradom pre verejné obstarávanie
súčinnosť pri príprave návrhov zmlúv do súťažných podkladov
zabezpečenie komunikácie so záujemcami (vybavovanie žiadosti o zasielanie súťažných podkladov, tlač a distribúcia súťažných podkladov, súčinnosť pri vybavovaní žiadostí o nápravu)
zabezpečenie komunikácie s uchádzačmi (súčinnosť pri vybavovaní námietok
zabezpečenie prípravy a realizácie elektronickej aukcie/aukcií (vypracovanie podkladov k elektronickej aukcii,
ktoré budú súčasťou súťažných podkladov, vypracovanie zadania výziev určených pre uchádzačov, technická
podpora počas realizácie elektronickej aukcie, súčinnosť pri riešení problémov vzniknutých počas elektronickej
aukcie)

Zdroje financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Predpokladaná hodnota zákazky: 4 000 eur bez DPH
Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH.
Obsah ponuky:
1. Cenová ponuka nacenená v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy.
2. Doklad o oprávnení poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku (scan originálu alebo úradne overenej fotokópie dokladu).
Lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky:
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 21.10.2013 o 10:00 hod.
Druh zákazky/typ zmluvy:
Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude Mandátna zmluva uzatvorená podľa Obchodného zákonníka
v platnom znení.
Lehota trvania zmluvy: 6 mesiacov
Ponuku spolu s prílohami je potrebné predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: lucia.husarova@indprop.gov.sk.
Kontaktná osoba: Lucia Husárová, riaditeľka OEI, tel. kontakt: 048/4300 130.

Príloha č. 1 Štruktúra cenovej ponuky
Cenová ponuka

č.p.
1.

2.

položka
Verejné obstarávanie
zadávané podlimitným
postupom/tovary (dodávka zemného plynu)
Verejné obstarávanie
zadávané podlimitným
postupom/tovary (dodávka elektrickej energie)
Spolu

mj

počet mj

cena/mj

suma bez DPH

celok

1

€

€

€

celok

1

€

€

€

⃰ak potrebné
Platca DPH: áno – nie
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu.

V Banskej Bystrici dňa 15.10.2013

Ing. Lucia Husárová, riaditeľka OEI
–––––––––––––––––––––––––––––––––––meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby

Suma s DPH

poznámka⃰

