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Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. ako verejný obstarávateľ plánuje zadať 
zákazku na predmet s názvom: „Kancelársky softvér“.  
 
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné: 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 
Obstarávateľ: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 
Sídlo: Strojárenská 3, 040 01 Košice   
Zastúpený: Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., riaditeľ 
IČO: 31257402 
DIČ: 2021734902 
 
Kontaktná osoba: Ing. Jozef  Šuľak 
Telefón: 055 / 68 22 820 
 0915 923 821 
Fax: 055 / 68 22 813 
E-mail: jozef.sulak@arr.sk  
 
 

2. Názov predmetu zákazky: „Kancelársky softvér“  

 
3. Opis predmetu zákazky: 

a) Microsoft Office Standard 2010 NL AE – 5 ks 
b) Microsoft Project Standard 2010 NL AE – 9 ks 

 
4. Požadovaný termín dodania zákazky:  28.1.2013 

 

5. Predpokladaná maximálna cena zákazky bez DPH:   

a) 350 EUR 
b) 1 500 EUR 

 
6. Podmienky účasti: 

Uchádzač okrem cenovej ponuky musí predložiť kópiu aktuálneho dokladu (nemusí byť overená) 
o oprávnení podnikať resp. iný doklad oprávňujúci dodávať požadovaný tovar. 

 

7. Kritériá hodnotenia ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena – cena za poskytnutie služby s DPH.  
 
8. Spôsob určenia ceny: 

a) Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu samostatne za jednotlivé časti (a, b) a spolu bez 
DPH a s DPH. 

b) Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH v rekapitulácii ceny uvedie, že nie je platiteľom DPH. 
c) Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky. 
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d) Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky. V prípade, že uchádzač je 
platiteľom DPH, bude hodnotená cena vrátane DPH. U neplatiteľov DPH sa berie do úvahy 
celková cena. 

 

9. Spôsob predloženia ponuky: 

 

Uchádzač predloží cenovú ponuku spolu s dokumentáciou preukazujúcou splnenie podmienok účasti 
do 15.1.2013, do 12.00 hod. e-mailom na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 1 tejto výzvy.  

 

 
V Košiciach dňa 2.1.2013 
 


