Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou)
1. Verejný obstarávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len ako „MPSVR
SR“)
2. Názov predmetu zákazky: „Reklamné predmety v rámci NP „Sektorovo riadenými inováciami
k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike“
Druh zákazky: Tovar
Spoločný slovník obstarávania: 39294100-0 Informačné a propagačné výrobky
22462000-6 Propagačný materiál
3. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je dodanie tovaru – reklamných predmetov s logom
Európskeho sociálneho fondu s odkazom na Európsku úniu (ďalej len „ESF“), s logom Operačného
programu ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“) podľa dizajn manuálu OP ĽZ. Špecifikácia a
podmienky plnenia predmetu zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto výzvy a v jej Prílohe č. 1
(Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy).
4. Miesto dodania predmetu zákazky: MPSVR SR, Špitálska 6, 816 43 Bratislava
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 36 767,65 EUR bez DPH
6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: tak ako je uvedené v Zmluve o dodaní reklamných
predmetov
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena - Celková cena za predmet zákazky v EUR
s DPH. Ponúknutá cena úspešného uchádzača zahŕňa všetky jeho náklady na dodanie predmetu
zákazky.
8. Podmienky účasti:
a) Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky.
b) Uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, čo preukáže
doložením čestného vyhlásenia.
c) Uchádzač predloží ponuku reklamných predmetov spĺňajúcich požiadavky v zmysle Prílohy č. 1
návrhu zmluvy.
9. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 24.09.2019 do 10:00 hod.
Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického nástroja
EVOSERVIS (ďalej len „EN EVOSERVIS“) na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/.
Uchádzač v EN EVOSERVIS vloží svoju cenovú ponuku do určeného formulára na príjem ponúk
(Celková cena za predmet zákazky EUR s DPH) a ako prílohu vloží nasledovné dokumenty:
1. Vyplnenú Prílohu č. 1 tejto výzvy - Návrh na plnenie kritéria podpísanú štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou vo formáte PDF, ktorá bude
v súlade s Prílohou č.1 zmluvy,
2. Vyplnenú a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou
osobou Prílohu č. 3 Výzvy – návrh Zmluvy o dodaní reklamných predmetov, vrátane jej
príloh, vo formáte PDF,
3. Popis s fotografiou alebo obrázkom ponúknutých reklamných predmetov spĺňajúcich
požiadavky v zmysle Prílohy č. 1 návrhu zmluvy vo formáte PDF,
4. Čestné vyhlásenie v zmysle bodu 8 b) Podmienky účasti vo formáte PDF.

V prípade splnomocnenej osoby verejný obstarávateľ požaduje úradne osvedčené plnomocenstvo
vo formáte PDF.
10. Ostatné informácie potrebné na vypracovanie ponuky sú uvedené v prílohe č. 2 tejto Výzvy.
11. Kontaktná osoba: Ing. Silvia Burdová - Odbor verejného obstarávania, t. č.: 02/2046 2422
silvia.burdova@employment.gov.sk
PRÍLOHY:

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2: Ostatné informácie
Príloha č. 3: Zmluva o dodaní reklamných predmetov

--------------------------------Ing. Miloslav Matonog
riaditeľ odboru verejného obstarávania
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