
 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: Fond sociálneho rozvoja  
IČO:  30854687  
Sídlo: Špitálska 6,  Bratislava  
Krajina:  Slovenská republika 
Kontaktná osoba: JUDr. Alica Goldová 
Telefón: 0917 991 251 
E-mail: alica.goldova@fsr.gov.sk 
Internetová stránka: www.fsr.gov.sk  
 

2. Predmet zákazky:  tovary – „Dodávka diárov, kalendárov a gravírovanie“ 
CPV – 22817000 - 0 Diáre alebo osobné organizéry 
            30199792-  8 Kalendáre 
            30192121 – 5 Guľôčkové perá       
            22300000 – 3 Pohľadnice, tlačené pohľadnice s pozdravmi a iné tlačoviny 
             

 
3. Opis predmetu zákazky: v prílohe 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  2700  Eur  (bez DPH) 

 
5. Obchodné podmienky: predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov 

EÚ, štátny rozpočet SR, lehota splatnosti faktúry – 30 dní odo dňa doručenia 
faktúry kupujúcemu 
 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: na adresu verejného obstarávateľa, podľa 
bodu 1 

 
7. Použije sa elektronická aukcia:  Nie 
 

8. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: do 7 dní od platnosti zmluvy 
 

9. Podmienky účasti uchádzačov:   
• aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, 
• cenová ponuka, 
• návrh Zmluvy ( príloha výzvy), ktorú uchádzač doplní a podpíše svojim 

oprávneným zástupcom a predloží ako časť ponuky.Text ustanovení návrhu 
zmluvy je pre uchádzača záväzný a nie je prípustné ho meniť alebo dopĺňať. 



 
 
• Podľa § 28 ods. 1 písm. l) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač 

predloží opis technických parametrov. Technické parametre musia byť v 
súlade s požiadavkami uvedenými v opise predmetu zákazky. 

 
10.  Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena, v EUR s DPH 

 
Cena za predmet zákazky v sebe zahŕňa: dopravu predmetu zákazky do miesta 
plnenia, vrátane vynosenia tovarov na presne určené miesto.         

 
11. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 23.10.2013 do 20:00 hod. 
  

12. Spôsob doručenia cenových ponúk: 
- Emailom alebo poštou na adresu uvedenú v bode 1  
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku. Uchádzač 
vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený, pričom musí 
obsahovať: 

a) Adresu obstarávateľskej organizácie uvedenú vo výzve 
b) Adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla 

alebo miesta podnikania uchádzača) 
c) Označenie: „ Dodávka diárov, kalendárov a gravírovanie“ – NEOTVÁRAŤ“ 

 

13. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk: 

      Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení 
ponúk bude všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok hodnotenia 
ponúk a úspešnému uchádzačovi bude zaslaná zmluva podľa predloženej ponuky. 

 

14. Ostatné 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 
dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom 
pre predmet zákazky  alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve.  
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na 
výsledok zadávania zákazky. 
 
 

 

 

 



15. Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu: 

 

                                                                                          ........................................ 

 

 

Dátum vyhotovenia výzvy: 1.10. 2013 

 

 

 

              ................................................... 

             generálna riaditeľka FSR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1 
 
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
 
Názov položky Cena za 

1 ks bez 
DPH 

Cena 
za 1 ks 
s DPH 

ks Cena 
celkom 
bez 
DPH 

Cena 
celkom 
s DPH 

Deka s možnosťou obliecť ako 
pončo, materiál:  fleece, farba: 
biela,červená, rozmery: 1300x1800 
mm + logo FSR, ESF a ZaSI   

  3 ks/biela 
3 ks červená 

  

 Deka s popruhom na prenášanie 
na suchý zips, materiál: fleec, farba: 
zelená, rozmery:1250x1600 mm + 
logo FSR, ESF a ZaSI  

  3   

Automatický dáždnik s 8-mi 
panelami a púzdrom vo farbe 
dáždnika, materiál: polyester ,  
priemer 950mm, farba : 
zelená,modrá + logo FSR, ESF a 
ZaSI  

  5 ks/ modrá 
5 ks/ zelená 

  

Automatický dáždnik s farebnou 
pogumovanou rukoveďou 
s pásikom so suchým zipsom, 
materiál: polyester, farba: šedá, 
ružová , priemer : 1060x840 mm +  
logo FSR, ESF a ZaSI 

  4 ks/šedá 
4 ks ružová 

  

Kovové pero a mikroceruzka 
s lesklou chromovanou dekoráciou  
v papierovej darčekovej krabičke, 
priemer : 177x67x30 mm farba: 
čierna,  + logo FSR, ESF a ZaSI  

  10   

Poznámkový blok s gulôčkovým 
perom s modrou náplňou,100 
strán béžovej farby s čierným 
značením, materiál: umelá koža,  
rozmery: 220x155 mm + logo FSR, 
ESF a ZaSI  

  5   

Puzdro na 12 CD so zipsom,  
rozmery: 157x161x 28 mm + logo 
FSR, ESF a ZaSI 

  6   

Designový dáždnik štvorcového 
tvaru,  materiál: polyester, farba: 
zelená, žltá, priemer : 720x720 mm 
+ logo FSR, ESF a ZaSI 

  3 ks/zelená 
3 ks/žltá 

  

Kovový valcový svietnik so 
sviečkou,  priemer : 60x55 mm + 
logo  FSR, ESF a ZaSI  

  6   



Vonná sviečka s arómou v kovovej 
krabičke pokrytej špagátom, 
arómy:  škorica, pomaranč + logo 
FSR, ESF a ZaSI  
 

   
9 ks/ škorica 

6 ks 
pomaranč 

 

  

Lyžičky na jednohubky 6 kusov 
v darčekovej krabičke, materiál : 
nerezová oceľ,  rozmery: 
290x45x160 mm + logo FSR, ESF a 
ZaSI   

  9   

Plastová doštička s keramickým 
nožom a škrabkou na zeleninu,  
rozmery : 244x34x147 mm + logo 
FSR, ESF a ZaSI  

  4   

Kovová soľnička a korenička 
v drevenom držiaku s horným 
dávkovaním, rozmery : 135x120 
mm + logo FSR, ESF a ZaSI  

  4   

Set na víno – vývrtka s nožom 
,krúžok proti kvapnutiu, zátka 
a nálievka v guľatej drevenej 
krabičke, priemer 160x40 mm + 
logo FSR, ESF a ZaSI  

  3   

Froté uterák s lemom na koncoch , 
materiál: 100% bavlna 400 g, farba: 
červená a  modrá, rozmery: 
500x1000 mm + logo FSR, ESF a 
ZaSI  

  6 ks / červená 
6 ks /  modrá 

  

Puzdro na vizitky v darčekovom 
balení, materiál : kovový rám a kryt 
s umelej kože,  rozmery: 96x62x15 
mm + logo FSR, ESF a ZaSI  

  6   

Jednofarebné guľôčkové pero 
v puzdre z umelej kože vo farbe 
pera , modrá náplň, rozmery: 11x130 
mm , farba : modrá, červená, čierna 
,biela + logo FSR, ESF a ZaSI  

   
30 ks/modrá 

30 ks/červená 
30 ks/biela 
35 ks/čierna 

 

  

Novoročné priania s predtlačeným 
textom 
Formát: 115 x 170 mm + logo 
FSR,ESF,ZaSI 

  110 ks   

Pracovný diár – denný                                                                                                   
Kalendáruim: 4 – jazyčné 
SK/CZ/GB/D                                                                             
Väzba: tvrdá knižná                                                                                                                          
Papier: biely                                                                                                                                          
Farba: tmavohnedá, zelená, oranžová                                                                               
Formát: min. 130 x 190 mm, max. 
170 x 240 mm                                                              

  200 ks   



Obsah:     
osobné údaje                                                                                                                     
ročné plánovanie 
abecedný zoznam slovenských mien 
medzinárodné sviatky 
časové pásma a dôležité PSČ 
plánovací kalendár SK 
vzdialenosti miest a letecké 
vzdialenosti 
klimatická tabuľka 
medzinárodné spojenia, tel. čísla 
a poznámky 
týždenné kalendárium 
mesačné plánovanie 2014, 2015 
telefónny zoznam 
mapa SR 
Gravír: logo FSR, ESF a ZaSI      
 

Stolový týždenný plánovací 
kalendár  
Kalendárium:  týždňové stĺpce s 
menami 
Opis: hodinové delenie do stĺpcov                                                                                                                     
Formát: min. 120 x 240 mm, max. 
160 x 350 mm                                                                                   
Rozsah: min. 29 listov – obojstranná 
tlač                                                                                                    
Väzba: dvojitá špirála                                                                                                                                     
Dotlač: logo FSR, ESF a ZaSI                                                                                                                                          
Farba loga: čierna, obojstranne                                                                       
http://www.fsr.gov.sk/sk/dokumenty-
k-projektom-n/publicita-a-loga 

 

  200ks   

    

Poznámka: 

Ak	   sa	   v	  týchto	   	   technických	   špecifikáciách	   na	   predmet	   zákazky	   vyskytnú	   priame	   alebo	   nepriame	  
odvolávky	  na	  konkrétneho	  výrobcu,	  výrobný	  postup,	  značku,	  patent,	  typ,	  krajinu,	  oblasť	  alebo	  miesto	  
pôvodu	   alebo	   výroby,	   a	   ak	   by	   tým	   malo	   dochádzať	   k	   znevýhodneniu	   alebo	   k	   vylúčeniu	   určitých	  
záujemcov	   alebo	   výrobkov,	   	   	   takéto	   prípady	   sa	   vyskytnú	   iba	   vtedy,	   ak	   verejný	   obstarávateľ	   nevie	  
opísať	  predmet	  zákazky	  podľa	  §	  34	  odsek	  1	  a	  2	  	  zákona	  o	  verejnom	  obstarávaní	  (dostatočne	  presne	  
a	  zrozumiteľne),	  preto	  verejný	  obstarávateľ	  v	  takýchto	  prípadoch	  pripustí	  aj	  ekvivalentné	  riešenie.	  

	  

	  

 



 

	  

	  


