Príloha číslo 1
Príkazu rektora číslo 5/2013-PR
K článku 3 bod 1 Príkazu rektora číslo 5/2013 – PR
„Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“

Výzva
na predkladanie ponúk
v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Verejný obstarávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Poštová adresa:
Vazovova 5
Mesto:
Bratislava 1
PSČ:
812 43
IČO:
00397687
Kontaktná osoba:
Ing. Igor Kolenička
tel. č.:
+421 917669015
fax:
e. mail:
igor.kolenicka@stuba.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
www.stuba.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“).
3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov:
Nie.
4. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Poskytovanie služieb patentového zástupcu – chemický a potravinársky priemysel.
Druh zákazky: služba
CPV – 79120000-1
6. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby:
...STU V Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava............................................................
7. NUTS KÓD: SK01
8. Výsledok verejného obstarávania:
Uzavretie zmluvy na dobu určitú na 4 roky, t.j. do vyčerpania dohodnutého rozsahu hodín,
najneskôr však do 31.12.2021, podľa toho, ktorá z právnych skutočností nastane skôr.

Príloha číslo 1
Príkazu rektora číslo 5/2013-PR
9. Stručný opis zákazky:
Poskytovanie služieb patentového zástupcu ako sú najmä, nie výlučne: poradenská činnosť,
vypracovanie patentových prihlášok, vypracovanie prihlášok úžitkového vzoru, vypracovanie
prihlášok úžitkového vzoru odbočenej z patentovej prihlášky, zastupovanie v konaní pred
Úradom priemyselného vlastníctva SR, sledovanie udržiavania patentov.
10.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 10 000,00 € , Hodinová sadzba pre rozsah
180/200 hodín.

11.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov STU a projektov financovaných z EÚ .
16.Kritériá na vyhodnotenie ponúk – cena komplet za dodanie požadovaného predmetu
zákazky
Najnižšia cena
1. Najnižšia cena bez DPH – hodinová sadzba.
17. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:
Dátum a čas: 13.03.2018 do 11.00 hod. Ponuky predložiť prosíme na emailový kontakt
uvedený v bode č. 1 výzvy alebo poštou na meno a adresu podľa bodu 1.
18. Miesto na predloženie ponúk
Ponuky predložiť prosíme na emailový kontakt uvedený v bode č. 1 výzvy alebo poštou na
meno a adresu podľa bodu 1.
19. Obsah ponuky
1.) Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie
ponúk
2.) Doklad o schopnosti poskytovať službu daného predmetu zákazky
Kritérium: Hodinová sadzba

Návrh na plnenie kritéria č.1
NÁVRH

Poskytovanie služieb patentového zástupcu
V.............................. dňa.....................
V prípade potreby uveďte štruktúru ceny.

Spolu........................................EUR
s DPH

