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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) 

 

„Tachymetrické zameranie referenčných bodov pre podporu digitalizácie“ 
 

(1) Identifikácia osoby podľa § 8 ZVO 

1.1 Identifikačné údaje 

názov:    CEIT, a.s. 

sídlo:   Univerzitná 8661/6A, 010 08  Žilina 

IČO:    44964676 

zastúpený:  Ing. Boris Duľa, predseda predstavenstva 

1.2  Kontaktné údaje 

názov:   CEIT, a.s. 

adresa:   Univerzitná 8661/6A, 010 08  Žilina 

kontaktná osoba:  Ing. Zuzana Ságová, PhD. 

tel. kontakt:   +421 41 513 7448 

e-mail:   Zuzana.Sagova@ceitgroup.eu  

 

(2)  Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je dodávka služieb – Tachymetrické zameranie referenčných bodov pre podporu 

digitalizácie, ktoré budú súčasťou testovania navrhovaného komplexného systému v priemyselných 

podmienkach, počet referenčných bodov: 270 

 

(3)  Predpokladaná hodnota zákazky podľa prieskumu trhu: 3 105,- EUR bez DPH 

Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 14 dní od doručenia objednávky 

 

(4) Financovanie predmetu obstarávania 

Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel poskytnutých finančných prostriedkov. 

 

(5) Lehoty 

Predloženie cenovej ponuky: do 17.05.2017 do 17:00 

 

(6) Podmienky predloženia cenovej ponuky 

Cenová ponuka musí obsahovať: 

- Identifikáciu uchádzača 

- Cenovú kalkuláciu (vzor v prílohe č. 1) 
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Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom, osobne alebo elektronicky. Pri osobnom 

odovzdaní bude uchádzačom vystavené potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, ktoré musí obsahovať 

miesto, dátum a čas prevzatia. 

Obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (meno a sídlo) a označenie 

„Súťaž – „Tachymetrické zameranie referenčných bodov pre podporu digitalizácie“ – Neotvárať“. 

V prípade neuvedenia tohto označenia neručíme za predčasné otvorenie obálky. 

 

Ponuky musia byť predložené v slovenskom, resp. českom jazyku. 

 

Miesto doručenia cenovej ponuky: 

CEIT, a.s.  

Univerzitná 8661/6A 

010 08 Žilina 

kontaktná osoba: Ing. Zuzana Ságová, PhD. 

e-mail: Zuzana.Sagova@ceitgroup.eu  

 

Kritérium hodnotenia 

Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH, resp. cena celkom (u neplatcu DPH). 

 

Ostatné informácie 

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná záväzná objednávka. 

  

 

V Žiline, dňa 10.05.2017 

 

 

............................................. 
                                                                                                                      Ing. Boris Duľa 

                                                                               predseda predstavenstva CEIT, a.s. 

 

Prílohy: 

- Príloha č.1 – Vzor cenovej ponuky 
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Príloha č. 1 – Vzor cenovej ponuky 
 

 

Osoba podľa § 8 ZVO:  CEIT, a.s., Univerzitná 8661/6A, 010 08  Žilina 

Predmet cenovej ponuky: Tachymetrické zameranie referenčných bodov pre podporu digitalizácie 

 

Identifikácia uchádzača 

Obchodné meno / Názov:     .................................................................................................................. 

Adresa sídla/miesta podnikania:  ................................................................................................................... 

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

Zastúpenie:     ................................................................................................................... 

Platiteľ DPH:     áno / nie* (*nehodiace sa prečiarknite) 

 
Por. 
číslo 

Názov predmetu zákazky / 
Minimálna špecifikácia predmetu 

zákazky 

Merná 
jednotka 

Počet 
Cena v EUR 

bez DPH 
DPH 

Cena v EUR 
s DPH 

1. 
Tachymetrické zameranie 
referenčných bodov pre 
podporu digitalizácie, ktoré 
budú súčasťou testovania 
navrhovaného komplexného 
systému v priemyselných 
podmienkach 

Referenčný 
bod 270    

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

 

 


