
 
 

 
 
 
 

 
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní) 

 
 
 

Základné údaje pre poskytnutie informácie 
 

 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
 
Názov:    Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
Adresa:    Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Krajina:   Slovenská republika 
Internetová adresa (URL): www.indprop.gov.sk 
Kontaktné miesto:  Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Kontaktná osoba:  Ing. Eva Galátová 
Telefón:   +421 484300233 
E-mail:    eva.galatova@indprop.gov.sk 
 
 
Predmet zákazky: 
 

 
„Nákup a dodávka kancelárskych stoličiek“ 

 
 
 
Opis predmetu zákazky: 

- ergonomicky tvarované operadlo, 
- ortopedické sedadlo, 
- samostatné nastavenie vhodnej výšky sedenia i operadla, 
- typ mechaniky – synchrónny, 
- područky – nastaviteľné, 
- šírka operadla cca 47,0 cm 
- výška operadla cca 60,0 cm 
- šírka sedadla 49,0 cm a viac 
- hĺbka sedadla cca 46,0 cm  
- nastaviteľná výška sedadla 42,0 - 55,0 cm  
- nosnosť stoličky 110,0 kg a viac 
- farba čierna  
 
Počet kusov predmetu zákazky: 20   
 
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne 
alfanumerický kód z doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 
 
Hlavný slovník: 39112000-0 – Stoličky  
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Zdroje financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky:  111,20 eur bez DPH/ks 
              2 224,00 eur bez DPH/20 ks 
 
Miesto a predpokladaný dátum dodania predmetu zákazky: 
Miesto: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Dátum: do 15. 12. 2013 
  
Kritérium na hodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za dodanie 
požadovaného predmetu zákazky. 
 
Obsah ponuky: 

1. Cenová ponuka na predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky 
a musí obsahovať: 
- jednotkovú cenu za dodávku predmetu zákazky bez DPH 
- jednotkovú cenu za dodávku predmetu zákazky vrátane DPH 
- celkovú cenu za dodávku predmetu zákazky bez DPH 
- celkovú cenu za dodávku predmetu zákazky vrátane DPH 

2. Doklad o oprávnení podnikať (scan originálu alebo úradne overenej fotokópie). 
 
Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky: 

Cenovú ponuku žiadame predložiť osobne alebo poštou na adresu: 
 
Úrad priemyselného vlastníctva SR 
Švermova 43 
974 04 Banská Bystrica 
 
alebo elektronicky na e-mailovú adresu: eva.galatova@indprop.gov.sk 
 
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 9. 12. 2013 o 10:00 hod. 
 
Druh zákazky/typ zmluvy: 
Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude vystavenie záväznej objednávky. 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici, 4. 12. 2013 
 
 

Ing. Eva Galátová, v.r. 

Kancelária predsedu  
a medzinárodných vzťahov 
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