
 

 
 
 

 

 

   

 

Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) 
 
1. Názov predmetu zákazky: Propagačné predmety EURES 
 

Druh zákazky: tovary 
 
Spoločný slovník obstarávania:   
39294100-0  Informačné a propagačné výrobky, 22462000-6  Propagačný materiál, 79340000-9  Reklamné a 
marketingové služby, 79820000-8  Služby súvisiace s tlačou 
 
2. Stručný opis zákazky:  
Predmetom zákazky je dodanie propagačných predmetov pre účely publicity OP Ľudské zdroje s logom EURES 
v zmysle Prílohy č. 1 zmluvy – Špecifikácia propagačných predmetov a jednotkové ceny. 
     
3.  Miesto dodania predmetu zákazky: uvedené v Prílohe č. 5 návrhu zmluvy - Odberné miesta 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  49 809,17 EUR bez DPH 
 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 30 pracovných dní. Bližšie informácie sú uvedené v návrhu zmluvy - 
Príloha č. 3 tejto Výzvy. 
 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena - Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za poskytnutie predmetu zákazky 
presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa. 
 

7. Podmienky účasti: 
Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar a poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky. 
 

8. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 24.10.2017 do 10:00 
Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému EVOSERVIS (ďalej   
len „IS EVOSERVIS“) na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/.  
Uchádzač v IS EVOSERVIS vloží svoju cenovú ponuku do určeného formulára na príjem ponúk (celková cena       
za predmet zákazky EUR s DPH) a vloží nasledovné dokumenty:  

1. Vyplnený Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1 tejto výzvy) v súlade s Prílohou č. 1 zmluvy (XLS)  
podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou (požaduje sa úradne 
osvedčené plnomocenstvo), vo formáte PDF. 

2. Fotokópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra na preukázanie splnenia požadovaných 
podmienok účasti v zmysle bodu 7. tejto Výzvy, vo formáte PDF.  

3. Vyplnenú a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou Prílohu                 
č. 3 tejto Výzvy - Zmluva o dodaní propagačných predmetov vrátane príloh, vo formáte PDF. 

 

9. Ostatné informácie:  
Ďalšie informácie potrebné na vypracovanie ponuky sú uvedené v prílohách k tejto výzve. 
 

10. Kontaktná osoba: Mária Lukačovičová,  02/2046 2406, odbor verejného obstarávania 
                                      e-mail: maria.lukacovicova@employment.gov.sk 
 
PRÍLOHY :  Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria 
 Príloha č. 2:  Ostatné informácie 

 Príloha č. 3: Zmluva o dodaní propagačných predmetov 
 Príloha č. 4:  Dizajn manuál Eures 

  
 

                                                  ------------------------------------------- 
                                                                              Ladislav Raučina 

                                                                               riaditeľ odboru verejného obstarávania 
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