
VÝZVA 
na predloženie ponuky 

 
Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

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

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
Názov organizácie:      Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

Adresa organizácie: Mýtna 23, P. O. BOX 839 04, 839 04  Bratislava 

IČO:                               30797764 

DIČ: 2022132563 

Krajina:                         Slovenská republika 

Internetová adresa organizácie: www.apvv.sk 

Adresa profilu obstarávateľa: www.apvv.sk 

Kontaktné miesto: APVV, Mýtna 23, 839 04 Bratislava 

Kontaktná osoba:           Ing. Viera Dojčárová 

Telefón:                          +421 2 5720 4503 

       E-mail:                             dojcarova@apvv.sk 

 

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy. 

 

II. OPIS 

Názov zákazky: Služby súvisiace so správou registratúry 

Druh zákazky: Služby 

Hlavné miesto poskytovania služieb: Bratislava 

Opis zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich so správou registratúry. 

Poskytovanie služieb zahŕňa: 
1. Príprava a realizácia vyraďovacieho konania podľa zákona 395/2002 v znení neskorších 

predpisov 
a. spracovanie návrhu na vyradenie, 
b. predloženie na  archív, 
c. komunikácia s archívom až po vydanie rozhodnutia o vyradení, 
d. po schválení návrhu na vyradenie zabezpečiť vytriedenie záznamov a ich následnú 

likvidáciu – pristavenie vozidla, nakládka, vykládka, samotný proces skartácie – 
potvrdenie o likvidácii záznamov 

 
Za predchodcov  registratúry : 

Agentúra pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu 
Agentúra na podporu vedy a techniky 
Centrum pre rozvoj vedy a technológie 

 
Obdobie rokov: 1999-2008 (LU: 5, 10 rokov) 
Počet ukladacích jednotiek:  cca 200 ks  

 

http://www.apvv.sk/
http://www.apvv.sk/


Za pôvodcu registratúry : 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja  (agenda nepodporených projektov), 
všeobecná agenda 

 
Obdobie rokov:  2005-2009  
Počet ukladacích jednotiek : 320 ks    

 
2. Práce súvisiace s registratúrnym strediskom : 

Ekonomicko-účtovná, personálna a mzdová agenda 
Agenda projektov, agenda prevádzková 
 

a. Spracovanie existujúcej registratúry (triedenie, zakladanie, označenie) 
b. Prevzatie spisov z organizačných útvarov a zaradenie do registratúrneho strediska 
c. Spracovanie lokačného prehľadu (vyhláška 628/2002 v znení neskorších predpisov) 

 
Rozsah rokov : 2003-2012 
 

Dodávateľ fakturuje mesačnú paušálnu odmenu za činnosti podľa bodu 1 a hodinovú sadzbu za 1 
hodinu práce za činnosti podľa bodu 2, bez nároku na ďalšie výdavky (v cene sú zarátane aj ostatné 
výdavky, ktoré vzniknú dodávateľovi pri poskytnutí danej služby t.j. cestovné, stravné). 
 
 

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
Možnosť predloženia ponuky:  

Iba na celý predmet zákazky. 

 

Povoľuje sa predloženie variantných riešení:  

Nie. 

 

Jazyk ponuky:  

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 19.900,- EUR bez DPH 

 

Lehota na predkladanie ponúk:  
Dátum:  18.12.2013 
Čas:    10:00 hod. 

Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy. 

 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.1.2014 

 

IV. OBSAH PONUKY 
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

1. Doklad o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky 
2. Nacenený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy. 

 

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

 

1. 60% - výška paušálnej mesačnej odmeny za poskytovanie služieb podľa opisu predmetu 
zákazky bod 1 (vrátane DPH) 

2. 40% - výška odmeny podľa hodinovej sadzby za poskytovanie služieb podľa opisu predmetu 
zákazky bod 2 (vrátane DPH) 



 

Spôsob vyhodnotenia kritérií: 

1. počet bodov hodnotenej ponuky = 60 x (výška najnižšej paušálnej mesačnej odmeny / výška 
hodnotenej paušálnej mesačnej odmeny) 

2. počet bodov hodnotenej ponuky = 40 x (výška najnižšej hodinovej sadzby / výška hodnotenej 
hodinovej sadzby)  

 

VI.  PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 
Doba dodania predmetu zákazky:   

Platnosť zmluvy bude 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania 
zmluvného limitu vo výške 19.900 EUR bez DPH. 

 

Typ zmluvy: 

Zmluva o poskytovaní služieb 

 

Obchodné podmienky: 

Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového 
dokladu vystaveného poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa doručenia daňového 
dokladu.  

 

 

VII.  OSTATNÉ 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci postupu zadávania zákazky 
a právo zrušiť predmetnú súťaž. 

 

Dátum začiatku prieskumu trhu: 9.12.2013 



Príloha č. 1:  

 

 

Návrh na plnenie súťažných kritérií 

 

 

Predmet zákazky: 

Poskytovanie služieb súvisiacich so správou registratúry 

 

Verejný obstarávateľ: 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja 

Mýtna 23, P. O. BOX 839 04, 839 04  Bratislava 

 

 

Kritérium 

 
Váha Hodnota v EUR 

Kritérium č. 1 – výška paušálnej mesačnej odmeny za 
poskytovanie služieb podľa opisu predmetu zákazky bod 
1 (vrátane DPH) 

 

60%  

Kritérium č. 2 - výška odmeny podľa hodinovej sadzby 
za poskytovanie služieb podľa opisu predmetu zákazky 
bod 2 (vrátane DPH) 

 

40%  

 

 

 

 

 

Názov uchádzača: 

 

 

 

Sídlo uchádzača: 

 

 

 

Štatutárny zástupca uchádzača: 

 

 

 

 

 

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: 


