
 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Centrum podpory Košice, Kuzmányho 8, 041 02 Košice 

 

Č. p. :  CPKE-ON-2021/003225-009 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov) 

OBSTARANIE MOBILNÝCH REGÁLOV 

 

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Centrum podpory Košice      

Adresa: Kuzmányho 8, 041 02 Košice 

Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie (URL): http://www.minv.sk/  

Kontaktná osoba: Ing. Miriam Maligdová 

Telefón: 0961 954 061 

E-mail: miriam.maligdova@minv.sk  

  

II. OPIS 

Názov zákazky: 

OBSTARANIE MOBILNÝCH REGÁLOV  

Druh zákazky: služba  

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  429 65110-2 systémy skladovania 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 

Podrobný opis predmetu zákazky, technická špecifikácia: 

Predmetom zákazky je dodanie a montáž mobilných regálov v depote č.1.11 Štátneho archívu 

na Zakarpatskej 26 v Rožňave /Pôdorys  – priložený k výzve/.  

Rozmer miestnosti č.1.11: 18,25 x 6,70 m 

Výška miestnosti: 3,20 m 

Výška miestnosti po ŽB prievlak: 2,95 m  

Počet miestností:   1 
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 Mobilné regály majú byť zložené zo stacionárnych policových regálov a pojazdných 

policových regálov s minimálnou kapacitou 1 300,00 bm políc. 

 Rozmery regálov:  

- dĺžka regálu: min. 4 000 mm 

- hĺbka regálu: max. 630 mm obojstranný 

- výška regálu: max. 2 900 mm + výška koľajnice 20 mm 

- svetlosť úložného priestoru: min. 350 mm 

- svetlosť musí umožňovať ukladanie archívnych krabíc o výške približne 330 mm 

- krok prestavenia: cca 30 mm 

- nosnosť police: 100 kg na hĺbku 300 mm 

- nosnosť podvozku: minimálne 600 kg na jeden modul  

- líniové zaťaženie na jednu koľajnicu je 15 kN/m  (pri dovolenom celkovom plošnom zaťažení na 

podlahu 10 kN/m2)  

 

   Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky – dodávku a montáž. Požaduje sa 

spracovanie jednoduchého projektu so statickým posudkom regálových systémov a návrhom 

rozmiestnenia regálov. Požaduje sa zmontovanie dodaných komponentov podľa projektu a zaškolenie 

pracovníkov.  

 Mobilné regály a ich výroba musia byť certifikované systémom ISO 9001. 

 

Navrhovaný rok zahájenia realizácie: 2021 

 

Hlavné miesto poskytovania služieb:  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Štátny archív v Rožňave, Zakarpatská 26, 048 01 

Rožňava  

 

Termín splnenia zákazky:  

 Do 120 kalendárnych dní od doručenia objednávky úspešnému uchádzačovi. Preberací protokol - 

potvrdený dodací list je podkladom k vystaveniu faktúry. Na dielo sa požaduje predĺžená záruka 5 

rokov od podpisu preberacieho protokolu.  



 

 

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY  

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v súlade s bodom 13. Metodického usmernenia k 

aplikácii postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou a zákazky malého rozsahu č. OVO-

2019/000010-001 zo dňa 7.1.2019 a je 41010,00 € bez DPH za celý predmet zákazky.  

 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 

Komunikácia:  

Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom 

a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná prostriedkami elektronickej komunikácie  – 

emailom. Verejný obstarávateľ akceptuje zo strany záujemcov aj iné spôsoby komunikácie, napr. 

poštou, faxom alebo ich kombináciou.  

Záujemcom bude umožnená obhliadka depotu. Termín obhliadky je nutné dohodnúť vopred 

telefonicky. 

Lehota na predkladanie ponúk:  

Dátum: 27. 10. 2021     

Čas: 12.00 hod.    

Spôsob predkladania ponúk:   

Formou elektronickej komunikácie na email ( miriam.maligdova@minv.sk ), prípadne poštou alebo 

osobne na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Centrum podpory Košice, Kuzmányho 

8, 041 02 Košice v zalepenej obálke označenej textom: „verejné obstarávanie - OBSTARANIE 

MOBILNÝCH REGÁLOV”. 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. 

 

V. PODMIENKY ÚČASTI 

- Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním a montážou požadovaného predmetu 

zákazky vrátane dopravy na miesto dodania - Štátny archív v Rožňave, Zakarpatská 26, 048 01 

Rožňava. 

- Verejný obstarávateľ požaduje predloženie cenovej ponuky s identifikačnými údajmi 

uchádzača v tabuľke, ktorá tvorí prílohu č.1. 

- Verejný obstarávateľ požaduje predloženie prílohy č.2, ktorá musí obsahovať technické 

parametre - vlastný návrh plnenia predmetu zákazky. 

V prípade nedodržania týchto podmienok bude ponuka vylúčená zo súťaže. 
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VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 

Po splnení jednotlivých požadovaných parametrov v technickej špecifikácii predmetu zákazky 

a iných uvedených požiadaviek je jediným kritériom hodnotenia najnižšia cena na celý predmet 

zákazky s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 

Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Všetkých uchádzačov bude 

verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.  

 

VII.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY /OBJEDNÁVKY/ 

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka/y na obstaranie mobilných regálov. 

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky 

nevystaviť objednávku, resp. neuzavrieť zmluvu.  

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku 

prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na 

základe faktúry.  

 

VIII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: nie   

 

IX. OTVÁRANIE PONÚK 

28.10.2021 

 

X. POSTUP PRI OTVÁRANÍ PONÚK 

otváranie ponúk je neverejné 

 

XI. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Súčasťou ponuky uchádzača musí byť v zmysle §14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracovaním osobných údajov 

(tlačivo na súhlas je v prílohe tejto výzvy - príloha č.3). 

Súčasťou ponuky uchádzača musí byť v súlade s § 32 ods.1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike (tlačivo na čestné vyhlásenie je v prílohe tejto výzvy - príloha 

č.4). 



 

 

K cenovej ponuke /príloha č.1/ je potrebné priložiť neoverenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať 

- dodávať tovary resp. poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského 

registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z 

obchodného registra). 

Verejný obstarávateľ na webovom sídle ÚVO overí, či uchádzači, ktorí predložili cenovú ponuku 

nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

záujemcu/uchádzača. 

 

Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predkladanie ponúk, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie   

 

V Košiciach,  dňa ..........................  

 

 

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

                                                                                     pplk. Ing. Renáta Handžáková 

                na základe poverenia  

            CPKE-OTO-2021/001791-057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Príloha č.1 k výzve č.: CPKE-ON-2021/003225-009 

 

 

OBSTARANIE MOBILNÝCH REGÁLOV 

 

CENOVÁ PONUKA NA PREDMET ZÁKAZKY 

 

1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Centrum podpory Košice      

Adresa: Kuzmányho 8, 041 02 Košice 

Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie (URL): http://www.minv.sk/  

Kontaktná osoba: Ing. Miriam Maligdová 

Telefón: 0961 954 061 

E-mail: miriam.maligdova@minv.sk  

  

2. UCHÁDZAČ 

Obchodné meno: ............................................................................................................. 

Sídlo: ............................................................................................................................... 

IČO:  ................................................................................................................................ 

DIČ:  ................................................................................................................................ 

IČ DPH:  ......................................................................................................................... 

Telefón, fax: .................................................................................................................. 

e – mail, web: .................................................................................................................. 

Bankové spojenie: ........................................................................................................... 

Číslo účtu: ......................................................................................................................... 

IBAN: .............................................................................................................................. 

Kontaktná osoba: ............................................................................................................... 

 

3. PREDMET ZÁKAZKY  

Názov Cena SPOLU bez DPH 

 

Cena SPOLU s DPH 

Obstaranie mobilných regálov  
 

 
 
V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, verejného obstarávateľa na túto skutočnosť upozorní. V takomto prípade uchádzač uvedie 

cenu spolu.        

 

 
 
 

 

 
                                       …..................................................................... 

                                                                                                                                                   titul, meno, priezvisko zástupcu uchádzača,  

                                                         jeho funkcia a podpis  

                                                                                                                                Obchodné meno a sídlo spoločnosti a pečiatka  
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Príloha č.2 k výzve č.: CPKE-ON-2021/003225-009 

OBSTARANIE MOBILNÝCH REGÁLOV 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE - VLASTNÝ NÁVRH PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


