
Výzva na predkladanie ponúk 
 

pre zákazku, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní 
 

1. Verejný obstarávateľ  

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Štefánikova 15  

Mesto Bratislava 

PSČ 811 05 

IČO 50349287 

Kontaktná osoba: Ing. Jana Lompartová; Mgr. Anna Benejová 

tel. č.: 02/209 281 98; 02/209 281 37 

e-mail: jana.lompartova@vicepremier.gov.sk ; anna.benejova@vicepremier.gov.sk   
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.vicepremier.gov.sk/  

 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa  
„Prenájom miestnosti za účelom stretnutia so zástupcami Európskej komisie, vrátane 

občerstvenia a techniky potrebnej na tlmočenie.“ 

 

4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce) 

Zákazka na poskytnutie služieb. 

 

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:  

V priestoroch víťazného uchádzača – Bratislava. 
 

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy): 

Vystavenie záväznej objednávky. 

 

7. Stručný opis zákazky: 

Stretnutie zástupcov sekcie riadenia informatizácie a zástupcov EK za účelom 

prediskutovania aktuálneho stavu aktivít v rámci Špecifického cieľa 7.1 Prioritnej osi 7 

Operačného programu Integrovaná infraštruktúra ako aj záležitostí týkajúcich sa broadbandu 

vo vidieckych oblastiach. Podrobný opis predmetu zákazky, ktorý je potrebný pre nacenenie, 

je predmetom prílohy č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Vzhľadom na hospodárnosť 

vynaložených výdavkov a vyhradený časový rámec stretnutia, verejný obstarávateľ požaduje, 

aby  boli poskytnuté priestory na území mesta Bratislava.  

 

8. Spoločný slovník obstarávania: 

79952000 – 2 Služby na organizovanie podujatí 

 

9. Celkový rozsah predmetu zákazky:  

Lehota plnenia: 17.04.2018. Podrobný rozsah plnenia vo formáte položkovitého rozpočtu je 

prílohou č. 1 tejto výzvy. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy. 

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky: finančný limit zákazky s nízkou hodnotou. 

Zákazka podľa § 1 ods. 12 písm. q) zákona o verejnom obstarávaní. 
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11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
Na základe faktúry dodávateľa po uskutočnení stretnutia. Lehota splatnosti faktúry do 30 dní od jej 

doručenia.  

 

12. Podmienky účasti: 
- Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 

profesijného alebo obchodného registra. Uchádzač predloží  výpis z obchodného alebo 

živnostenského registra. 

 

Ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, 

verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov. Ak uchádzač nesplní požiadavky podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, 

ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z obstarávania 

zákazky vylúčený.  

 

 

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. 

 

14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):  

26.3.2018 

 

15. Miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky sa predkladajú výlučne elektronicky na emailovú adresu: 

jana.lompartova@vicepremier.gov.sk; robert.kramar@vicepremeir.gov.sk ; 

anna.benejova@vicepremier.gov.sk    
 

16. Ponuka musí obsahovať:  

1. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 

12. 

2. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na 

hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 17.  

3. Súčasne uchádzač predloží v elektronickej podobe vyplnený excel. súbor, ktorý predstavuje 

položkovitý rozpočet predmetu zákazky – príloha č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk.  

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení 

ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 

prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.  

 

  

17. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk  

 
                                                                                           Návrh na plnenie kritéria  

Kritérium Návrh 

Sadzba DPH v zmysle 

Návrh 

platnej legislatívy 

Najnižšia celková zmluvná  
Spolu...................EUR   Spolu...................EUR 
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cena  v EUR vrátane DPH. 

Váha kritéria je  100 %.* 
bez DPH vrátane DPH 

 

 

18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  

Štátny jazyk, slovenský jazyk. 

 

19. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ  

Áno – Operačný program Integrovaná infraštruktúra  

 

20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk  

16.3.2018 

 

 

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:  

Príloha č. 1: Položkovitý rozpočet predmetu zákazky 

 


