
 

 

Technická univerzita v Košiciach 
 

Letná 9 

042 00  Košice 

 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

 

Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta  ako verejný obstarávateľ  podľa § 7 zákona  č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako 

„ZVO“) si Vás dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO  na nižšie špecifikovaný predmet 

zákazky: 

„Spotrebný tovar a prevádzkový materiál“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

Názov verejného obstarávateľa:  Technická univerzita v Košiciach 

Sídlo:     Letná 9 

     042 00 Košice 

IČO:     00 397 610 

web:     https://www.tuke.sk/wps/portal 

   

* 

Kontaktné miesto :   LEGAL TENDER  s.r.o. 

     Ružová dolina 8 

     821 09 Bratislava 

Kontaktná osoba:    JUDr. Eva Senáriková 

Mobil:     +421 904888427 

Tel./Fax:    +421 229004414 

e-mail:     senarikova@aksenarikova.sk 

 

 

2. Názov zákazky 

  

„Spotrebný tovar a prevádzkový materiál“ 

 

3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

 

Zákazka zahŕňa dodanie spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu – kancelárskeho charakteru. Opis 

predmetu zákazky a jeho rozsah/množstvo  je v Prílohe č. 1 tejto Výzvy. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky a CPV kódy 
PHZ: 11 929,23 € bez DPH   

CPV kód: 

30190000-7 

 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky 

Do 14 dní od účinnosti zmluvy 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky 

Miesto dodania : Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, Rampová 7, 041 21 Košice 

 

7. Financovanie zákazky 

Operačný program Výskum a inovácie. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti faktúr 

bude do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

https://www.tuke.sk/wps/portal


 

 

 

8. Podmienky účasti 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO. Splnenie podmienky účasti preukáže 

predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

(fotokópia výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra preukazujúca oprávnenie dodávať 

tovar). 

 

9. Obsah ponuky 

Ponuka musí obsahovať: 

8.1. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ, IČ pre DPH, telefón, fax, e-mail, web, 

bankové spojenie, č. účtu – IBAN). 

8.2. Dokladu o oprávnení dodávať tovar. 

8.3. Cenovú ponuku – vyplnenú prílohu č. 1 k tejto Výzve. 

8.4. Ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy . Na predloženie návrhu Kúpnej zmluvy bude vyzvaný iba úspešný 

uchádzač.  

 

10. Predkladanie ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť (poštová zásielka, kuriér, osobné doručenie) v písomnej forme a v rozsahu podľa 

bodu 8. tejto výzvy na adresu kontaktného miesta v lehote na predkladanie ponúk. 

Ponuku uchádzač vloží do uzavretého obalu. Na obale ponuky treba uviesť nasledovné údaje: 

 adresa kontaktného miesta, uvedená v bode 1 tejto výzvy , 

 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla, resp. 

miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov, 

 označenie „súťaž – neotvárať“, 

 označenie heslom súťaže „Spotrebný tovar a prevádzkový materiál“ 

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zo strany verejného obstarávateľa 

akceptovaná. 

 

11. Lehota na predkladanie ponúk 

Do  02.10.2017, do 10:00 hod. 

 

12. Lehota viazanosti ponúk 
31.12.2017 

 

13. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 

Najnižšia cena v EUR s  DPH  

 

14.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk  

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční  dňa 02.10.2017 o 15:00 hod. v priestoroch kontaktného miesta. 

Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na 

predkladanie ponúk.   

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na 

prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. Úspešná bude ponuka na 

prvom mieste v poradí. 

Verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok 

vyhodnotenia ponúk.  

 

15. Súťažné podklady 

Súťažné podklady ako podklady pre vymedzenie predmetu zákazky a na vypracovanie ponuky sú obsahove 

súčasťou tejto Výzvy. 

 

 

16. Ďalšie informácie 

Pri predmete zákazky s uvedeným konkrétnym výrobcom /konkrétnym názvom/, resp. v prípadoch nie presne 

špecifikovaných technických parametroch predmetu zákazky môže uchádzač predložiť ekvivalentné plnenie 

predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok. 

Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké 

alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky. Uvedené sa 

vzťahuje na všetky stanovené parametre. Uchádzač môže naceniť aj ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality. 



 

 

 

Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača požadovať pred podpisom Zmluvy doklad o oprávnení 

dodávať tovar  (výpis z OR/výpis zo ŽR) pre právne účely. 

Platobné podmienky: úspešný uchádzač bude fakturovať verejnému obstarávateľovi po dodaní tovaru. 

 

 

Prílohy:   1. Opis predmetu zákazky – Cenová ponuka 

       

                 

 

Bratislava, dňa 06.09. 2017         

                                                                

  

 

 

 

 

 

 

  _______________________________                    

              Ing. prof. Stanislav Kmeť, CSc.  

                   rektor 

                       zastúpený na základe plnej moci 

                       JUDr. Eva Senáriková 

                  konateľ spoločnosti LEGAL TENDER  s.r.o.  

 

 

 


