
Výzva na predkladanie ponúk 

 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) alebo zákazku, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní 

 

1. Verejný obstarávateľ  

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Štefánikova 15  

811 05 Bratislava 

IČO 50349287 

Kontaktná osoba: Katarína Mrázová  

tel. č.: 02/20928195 

e-mail: katarina.mrazova@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  

„Zabezpečenie účasti na kongrese ITAPA 2018“ 

 

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

Služby  

 

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

hotel Crowne Plaza v Bratislave 

 

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

Vystavenie záväznej objednávky. 

 

7. Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením účasti na kongrese 

ITAPA 2018: 
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Poradové 

číslo  
Služba 

1. 

Zabezpečenie priestoru na prezentáciu a propagáciu ÚPVII a 

agendu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 

("OPII") v rámci programu 2 kongresových dní  v trvaní 

minimálne  90 minút (spolu pre minimálne 6 zástupcov 

ÚPVII) 

2. 
Zabezpečenie priestoru na prezentáciu pre zástupcov ÚPVII 

v rámci diskusného fóra 

3. 
Zabezpečenie exhibičného priestoru vo výstavnej časti 

hotelových priestorov kongresu 

4. 
Zabezpečenie fotodokumentácie z prezentácií ÚPVII z 

oboch kongresových dní   

5. 
Zabezpečenie videozáznamu z prezentácií ÚPVII z oboch 

kongresových dní 

6. 

Poskytnutie voľných vstupov vrátane celodenného cateringu 

pre zástupcov ÚPVII a verejnej správy v celkovom počte 40 

vstupov na obidva dni kongresu 

7. 
Zabezpečenie brífingu zástupcov ÚPVII na pôde ITAPA na 

tému projektov financovaných z OPII 

  

8. Spoločný slovník obstarávania: 

79342200-5Propagačné služby 

 

9. Lehota plnenia predmetu zákazky:  

13.11.2018 – 14.11.2018  

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  20 000,- 

PHZ bola určená oslovením výhradného poskytovateľa služieb, ktorým je organizátor kongresu (Direct Impact, 

s.r.o. Dunajská 25, 811 08 Bratislava). 

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  

Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia. Predmet 

zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF. Fakturácia bude prebiehať podľa 

skutočného plnenia predmetu zákazky  

 



 

12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za 

poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu 

zmluvy. Navrhovaná cena bude určená ako cena maximálna. Všetky navrhované ceny uvádza 

uchádzač maximálne na dve desatinné miesta. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou 

a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi 

a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

 

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

12.11.2018 do 12:00 hod. 

 

14. Miesto na predloženie ponúk:  

Ponuky je potrebné predkladať výlučne elektronicky na e-mailovú adresu: 

katarina.mrazova@vicepremier.gov.sk  

 

15. Ponuka musí obsahovať:  

Doplnený Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk 

– podľa bodu č. 16.  

 

  

16. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk  

 

Návrh na plnenie kritéria 

Kritérium Návrh 
Sadzba DPH v zmysle 

platnej legislatívy 
Návrh 

Najnižšia konečná 

zmluvná  cena  v EUR 

vrátane DPH. Váha 

kritéria je  100 %.* 

Spolu...................EUR 

bez DPH 
  

Spolu...................EUR 

vrátane DPH 

V .................................. Dátum............................... 

Meno a priezvisko štatutára 

uchádzača alebo ním poverenej 

osoby 

Podpis 

 

      

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  

Štátny jazyk, slovenský jazyk. 
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18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ  

 Áno, zákazka je spolufinancovaná z prostriedkov EŠIF (OP Integrovaná infraštruktúra). 

 

 


