
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 Slovenskej republiky 

IČO: 166197 

Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

Kontaktná osoba: Ján Marček 

Telefón: 02/50236772 

Fax: 02/50236715 

Elektronická pošta: jan.marcek@statistics.sk 

Internetová adresa: www.statistcs.sk 

 

2. Predmet zákazky 

Prírodná pramenitá pitná voda 

 

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky) 

3.1 Dodávka prírodnej pramenitej pitnej vody (nízkomineralizovanej, neperlivej) balenej 
v 18,9 l fľašiach (galónoch) v predpokladanom množstve 2 000 ks v období 24 
mesiacov. 

3.2 Poskytnutie 15 kusov výdajníkov vody (dispenzorov) s držiakmi na poháre na 24 
mesiacov. Výdajníky vody musia zabezpečiť chladenie vody do teploty maximálne 10 
oC a ohrev vody v teplote minimálne 85 oC. Spotreba výdajníkov vody môže byť 
maximálne 100 W pri chladení vody a maximálne 500 W pri ohreve vody. 

3.3 Poskytnutie 20 kusov držiakov na skladovanie plastových fliaš na 24 mesiacov. Držiak 
na skladovanie plastových fliaš musí byť minimálne na štyri fľaše. 

 

Súčasťou dodávky musí byť  zabezpečenie pravidelnej (min. 2 x ročne) sanitácie 
výdajníkov vody pozostávajúcej z ich očistenia od nečistôt, baktérií a vodného kameňa. 

 

V prípade poruchy výdajníka vody uchádzač zabezpečí jeho opravu alebo výmenu do 48 
hodín od nahlásenia poruchy. 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Nie. 

 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný predmet: 

41100000-0 Prírodná voda 

 



 

6. Typ zmluvy 
Zmluva uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
(Obchodný zákonník) – dodávka prírodnej pramenitej vody. Zmluvu predloží až úspešný 
uchádzač, pričom v zmluve zohľadní požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky a obchodné podmienky uvedené v bode 15 tejto výzvy. 

 

7. Miesto plnenia predmetu zákazky 

7.1. Štatistický úrad Slovenskej republiky, Miletičova 3, 824 67 Bratislava. 

7.2. Pracovisko ŠÚ SR Bratislava, Hanulova č. 5/c, 840 00 Bratislava 4.  

7.3. Rozdelenie dispenzorov: ŠÚ SR, Miletičova 3, Bratislava - 11 kusov, pracovisko 
ŠÚ SR, Hanulova č. 5/c, Bratislava – 4 kusy. 

7.4 Rozdelenie držiakov na skladovanie plastových fliaš: ŠÚ SR, Miletičova 3, 
Bratislava – 10 kusov, Pracovisko ŠÚ SR, Hanulova 5/c – 10 kusov. 

 

8. Termín plnenia predmetu zákazky 

Od 01. 04. 2015  do 31. 03. 2017.  

 

9. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky 

  
Nevyžaduje sa. 

 

10. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky 

 
10.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke, bude 

vyjadrená v eurách v tomto zložení: 

- jednotková cena prírodnej pramenitej vody vo fľaši 18,9 litrovej v eurách bez DPH 
a s DPH, 

- celková cena za 2 000 ks prírodnej pramenitej vody vo fľaši 18,9 litrovej v eurách bez 
DPH a s DPH, 

- cena za poskytnutie 1 ks výdajníka vody v eurách bez DPH a s DPH za mesiac, 

- celková cena za poskytnutie 15 ks výdajníkov vody v eurách bez DPH a s DPH na 
obdobie 24 mesiacov, 

- cena za poskytnutie 1 ks držiaka na skladovanie plastových fliaš v eurách bez DPH 
a s DPH za 1 mesiac, 

- celková cena za poskytnutie 20 ks držiakov na skladovanie plastových fliaš v eurách 
bez DPH a s DPH na obdobie 24 mesiacov. 

10.2 V cenách uvedených v bode 10.1 musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača, 
vrátane dopravy, nakládky a vykládky fliaš na miesto určenia počas trvania zmluvy 
a náklady na pravidelnú minimálne 2x ročne sanitáciu výdajníkov vody a ich opravu 
alebo výmenu. 

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

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



 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  
11.1 Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu verejného 

obstarávateľa. 

11.2 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. 

11.3 Splatnosť faktúr bude minimálne 21 dní od jej doručenia. 

11.4 Fakturácia bude vykonávaná mesačne, vždy po skončení kalendárneho mesiaca. 

 

12. Podmienky účasti   
Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar a poskytovať služby uvedené v opise 
predmetu zákazky (výpis z obchodného registra, živnostenský list a pod.) 

 

13. Obsah cenovej ponuky  
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:  

a) identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno 
a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, prípadne telefónne číslo, faxové číslo, meno 
priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, adresu elektronickej pošty), 

b) vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke, 
ktoré podpíše uchádzač alebo osoba oprávnená konať za uchádzača, 

c) návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na 
vyhodnotenie cenových ponúk spracovaný podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,  

d) vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto výzvy, 

e) doklad podľa bodu 12 tejto výzvy 

 

14. Lehota  a miesto na predkladanie cenových ponúk  

Lehota na predkladanie  cenových ponúk uplynie dňa 25.  03. 2015 do 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: Ján Marček 

Telefón: 02/50236772 

Fax:  02/50236715 

E-mail: jan.marcek@statistics.sk 

 
Ponuky vypracované podľa bodu 14 tejto výzvy môžu byť doručené verejnému 
obstarávateľovi poštou alebo osobne, prípadne naskenované vo forme pdf a zaslané na 
adresu uvedenú v tomto bode. 

15. Obchodné podmienky: 

- predmet zákazky bude realizovaný na základe čiastkových e-mailových objednávok 
v priebehu trvania zmluvy, 

mailto:jan.marcek@statistics.sk


- úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe predložených faktúr po skončení 
kalendárneho mesiaca, 

- objednávateľ nebude poskytovať zálohové platby, 

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

- v prípade nesplnenia si povinnosti do 48 hodín od nahlásenia objednávky je tento 
povinný zaplatiť odberateľovi pokutu vo výške 20,- EUR za každý deň omeškania, 

- vzťahy zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, 

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

 
16. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk  
16.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v eurách 

s DPH za predmet zákazky uvedený v bode 3 tejto výzvy.  

16.2 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého cenová ponuka bude obsahovať 
najnižšiu celkovú cenu v eurách s DPH za predmet zákazky uvedený v bode 3 tejto 
výzvy. 

 
17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk  

Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne 
zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. V prípade, ak úspešný 
uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste po vyhodnotení verejného obstarávania, 
odmietne podpísať zmluvu na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyzve v poradí 
druhého uchádzača k podpisu predmetnej zmluvy. Ak aj druhý uchádzač odmietne podpísať 
zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve tretieho uchádzača k podpisu zmluvy. 

 
 
17. Ďalšie doplňujúce údaje 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade organizačných zmien a iných 
nepredvídaných okolností neobjednať množstvo fliaš uvedené v bode 2.1 tejto výzvy počas 
platnosti zmluvy. 

 



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: 

 

Názov predmetu zákazky: Prírodná pramenitá pitná voda. 
 

 

(ceny uvádzané v eurách na dve desatinné miesta). 

Pol. 
č. 

Názov  MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ 

v eurách 
bez DPH 

Cena za 
MJ 

v eurách 
s DPH 

Celková 
cena 

v eurách 
bez DPH 

Celková 
cena 

v eurách s 
DPH 

1. 
Prírodná pramenitá 
pitná voda v 18,9 
litrovej plastovej fľaši 

ks 2 000   

 
 

 

2. 

Poskytnutie 15 ks 
výdajníkov vody 
počas 24 mesiacov 

 

ks/mesiac 360   

 
 

 

3. 

Poskytnutie 20 ks 
držiakov na 
skladovanie 
plastových fliaš 
počas 24 mesiacov 

ks/mesiac 480   

 
 

 

Celková cena za predmet zákazky v eurách bez DPH a s DPH 
  

 

 

 

Zodpovedná osoba  

Meno a priezvisko:     

Podpis: ...................................... 

 

 



Príloha č. 2 výzvy 
 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 

uchádzač (obchodné meno/meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) týmto vyhlasuje, že: 

- súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie cenových ponúk na predmet 

zákazky: Prírodná pramenitá pitná voda, 

 

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy a obchodnými podmienkami uvedenými 

v bode 15  tejto výzvy, 

 

- všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 

 

- predkladá iba jednu cenovú ponuku. 

 

 

v..........................................dňa........................... .................................................. 

 podpis 

 

doplniť podľa potreby 

 

 

 

 


