
 

 

                                            Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

                                              Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15 

 

 

                                                 V Ý Z V A 
 

 

                                                                    č.  1/2013 

 

 

na predloženie cenovej ponuky na dodanie poradenských a administratívnych služieb 

súvisiacich s prezentáciou činnosti úradu vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a to 

najmä v oblastiach analytickej, informačnej a mediálnej oblasti, dokumentačnej činnosti 

o Slovákoch žijúcich v zahraničí, administratívneho styku so Slovákmi žijúcimi 

v zahraničí a spracovávania súvisiacej dokumentácie z a do španielskeho, anglického 

a ruského jazyka.  

 

 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods. 1 písm. a) 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov zverejňuje v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky túto 

 

                                            výzvu na predloženie cenovej  ponuky. 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

Sídlo: Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15 

Zastúpený: RNDr. Igor Furdík, predseda 

Telefón: 00421 2 572 005 11 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava 

Číslo účtu: 7000245878/8180 

IČO: 30798868 

DIČ: 2022105239 

 

2. Predmet zákazky: 

Zákazka na dodanie služieb poradenských a administratívnych služieb súvisiacich 

s prezentáciou činnosti úradu vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a to najmä 

v oblastiach:  
aa) analytickej 
ab) informačnej a mediálnej oblasti 
ac) dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí 
ad) administratívneho styku so Slovákmi žijúcimi v zahraničí 
ae) spracovávania súvisiacej dokumentácie z a do španielskeho, anglického a ruského  jazyka  

 

3. Opis predmetu zákazky: 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je orgánom štátnej správy pre oblasť týkajúcu sa 

vzťahov Slovenskej republiky a Slovákov žijúcich v zahraničí a štátnu podporu Slovákov 

žijúcich v zahraničí. Cieľom obstarania predmetu zákazky je zabezpečenie prezentácie činnosti 

úradu vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a to najmä v oblastiach:  



aa) analytickej 
ab) informačnej a mediálnej oblasti 
ac) dokumentačnej činnosti o Slovákoch žijúcich v zahraničí 
ad) administratívneho styku so Slovákmi žijúcimi v zahraničí 
ae) spracovávania súvisiacej dokumentácie z a do španielskeho, anglického a ruského  jazyka  

 

4. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 

a) cenovú ponuku za poskytnutie služby: 

· cenovú ponuku bez uplatnenia zliav, 

· cenovú ponuku s uplatnením zliav, ak je to relevantné, 

b) profil spoločnosti spolu s fotokópiou aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v 

predmete zákazky 

 

5. Miesto a lehota plnenia: 

Miesto: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15 

Lehota na predloženie cenovej ponuky: 27.9.2013 do 15.00 hod. 

 

6. Cena a spôsob určenia ceny: 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v mene euro a podľa zákona č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov špecifikovaná ako maximálna, ktorá zahŕňa všetky 

náklady spojené s predmetom zákazky. 

Cena musí byť uvedená v štruktúre:  suma €  / 1 hod  bez DPH pri  rozsahu 120 – 180 hodín/mes. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie spôsob navrhovanej ceny celkom. Na skutočnosť, že nie 

je platcom DPH upozorní. Maximálna cena za predmet zákazky musí byť nižšia ako 10 000 EUR. 

 

7. Ponuku predložte v lehote do: 27. 9. 2012 (15.00 hod.) 

Písomne na adresu: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

Radlinského 13, 817 80 Bratislava 

v zalepenej obálke s uvedením „Cenová ponuka – neotvárať“ 

Kontaktná osoba: PhDr. Augustín Lang, CSc. 

tel. +421 2 57 20 05 24 

e-mail: augustin.lang@uszz.gov.sk 

 

8. Hodnotenie ponúk: 

Kritériom na posúdenie predmetu zákazky je primeranosť vynaložených nákladov na 

obstaranie predmetu zákazky jeho kvalite a cene. Ako úspešná bude vyhodnotená ponuka s 

najnižšou cenou za predpokladu, že spĺňa všetky požadované špecifikácie uvedené v bodoch 4 a 7 

tejto výzvy. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pritom pri vyhodnotení môže rozhodnúť, že 

ako úspešná bude vyhodnotená ponuka s najnižšou cenou. 

Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí si vyhradzuje právo zrušiť obstaranie tejto zákazky, 

ak ani jeden z uchádzačov nebude spĺňať požiadavky uvedené v bodoch 4 a 7 tejto výzvy. 

 

 

 

 

V Bratislave , 24.09.2013 


