


zmluva nadobudne účinnosf deň po obdržaní oznámenia o schválení zákazky v rámci 
kontroly verejného obstarávania, t.j. doručení správy z kontroly VO dotovanej osobe. O tomto 
termíne bude verejný uchádzač informovať vífazného uchádzača. 

časf 2: do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, pričom zmluva nadobudne 
účinnosť až deň po obdržaní oznámenia o schválení zákazky v rámci kontroly verejného 
obstarávania, t.j. doručení správy z kontroly VO dotovanej osobe. O tomto termíne bude 
verejný uchádzač informovaf vífazného uchádzača. 

Miesto na dodanie predmetu zákazky je sídlo dotovaného subjektu - 29. augusta 36/C 811 09 
Bratislava. 

8. Podmlenky účasti:
Uchádzač musí predložif doklad o oprávnení dodávať tovar. uskutočňovať stavebné práce 
alebo poskytovaf službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

9. Kritérló na vyhodnotenle ponúk
Na účely tejto zákazky bolo stanovené l kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnlžšla cena za 
celý predmet zókazky v EUR bez DPH 

• Uchádzač musí predložiť vyplnenú Cenovú ponuku uvedenú v Pn1ohe č. l tejto výzvy.
• Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj

jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva
uvedeného v zozname položiek.

Pravidlá pre uplatnenie a spósob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce: 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za 
celý predmet zákazky v EUR bez DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej 
ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH, atd. 

10.Lehota a mlesto na predkladanie ponúk:
Ponuku je potrebné zaslaf mailom v termíne do 21.12.2018, 12:00 hod. na emailovú adresu: 
tothova@octigon.sk a takacova@octigon.sk 

11. Obsah ponuky

Uchódzač može predložlť ponuku na jednu časf alebo obe časti predmetu zókazkv. 

• Uchádzač musí predložiť Cenovú ponuku podl'a prílohy č. l Výzvy na predloženie
cenovej ponuky.

• Uchádzač musí predložiť Špecifikáciu predmetu zákazky podra prílohy č. 2 Výzvy na
predloženie cenovej ponuky.

• Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovaf službu v rozsahu. ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

12. Možnost' rozdelenla cenovej ponuky:
Cenovú ponuku možno predložiť na jednu časť alebo dve častí predmetu zákazky. 

13. Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v 
slovenskom jazyku. 




