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Výzva 
na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru zákazky s názvom „Reklamné predmety na Európsky 

týždeň športu“  v rámci  prieskumu trhu pri zadávaní zákazky 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“). 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Národné športové centrum (ďalej len „NŠC“) 

Trnavská 39 

ŠH Mladosť  

831 04 Bratislava 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:  

IČO: 30 853 923 

DIČ: 2021764888 

Kontaktná osoba: Ing. Anna Havránková  

Telefón: +421 915 764 596  

e-mail: anna.havrankova@sportcenter.sk 

2) Podrobný opis predmetu zákazky: 

Od úspešného uchádzača sa požaduje grafický návrh, dodanie a potlačenie, alebo vyšitie 

požadovaných log propagačných materiálov na  Európsky týždeň športu. Všetky tovary a grafický 

náhľad ich potlače musia byť vopred schválené NŠC. Musí byť dodržaný dizajn manuál brandingu 

#BeActive ako aj Národného športového centra (k dispozícii na www.sportcenter.sk 

a www.tyzdensportu.sk). 

Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

18412000-0 Športové odevy 

79800000-2 Tlačiarenské a príbuzné služby 

3) Rozsah, množstvo alebo objem predmetu zákazky: 

Ide o dodanie tovarov, ktorých rozsah, množstvo, pričom podrobný opis je uvedený v Špecifikácií 

predmetu zákazky a je uvedený v Prílohe č. 4 – Podrobný opis predmetu zákazky (v Kúpnej zmluve  

to bude ako Príloha č.1 – Špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy). 

4) Miesto dodania predmetu zákazky: 

Časť predmetu zákazky bude dodaná do sídla NŠC, časť bude dodaná do bratislavskej mestskej časti 

Ružinov – park Andrea Hlinku (Dom kultúry – Ružinov) a časť bude dodaná na Štrbské Pleso prípadne 

do maximálnej vzdialenosti 15 km od Štrbského Plesa.   

5) Typ zmluvy: 

Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka. Návrh Kúpnej zmluvy je v Prílohe č.3 tejto 

Výzvy a je pre uchádzačov záväzný.  

Verejný obstarávateľ sa v Kúpnej zmluve označuje ako kupujúci a úspešný uchádzač sa v Kúpnej 

zmluve označuje ako predávajúci. 

6) Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. na jeho časť: 
Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky. 

7) Jazyk cenovej ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

8) Podmienky účasti: 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia podľa § 32 ZVO osobné postavenie a to:   

http://www.tyzdensportu.sk/
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 § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu. Uvedené preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, alebo 

informáciou, že je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov.  

Doklad o oprávnení podnikať u právnických osôb je výpis z obchodného registra, u fyzických osôb 

napr. výpis zo živnostenského registra.  

Doklad o oprávnení podnikať sa nevyžaduje a uchádzač nebude v prípade nepredloženia vylúčený 

v prípade, ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk 

alebo www.zrsr.sk alebo www.uvo.gov.sk alebo v inom, verejne prístupnom registri. V tomto 

prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávateľ.  

 § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. Uvedené preukáže čestným vyhlásením. 

Uvedené doklady bude NŠC požadovať len od úspešného uchádzača pred uzavretím zmluvy. 

V prípade, že sa uchádzač rozhodne priložiť tieto doklady do cenovej ponuky, je to výlučne v jeho 

kompetencii. 

9) Iné požiadavky: Súčasťou cenovej ponuky uchádzača bude súhlas uchádzača s podmienkami Výzvy 

spracovaný podľa Prílohy č.1 Vyhlásenie uchádzača a zároveň Čestné prehlásenie uchádzača ku 

konfliktu záujmov (§ 23 ZVO) spracované podľa Prílohy č. 2 k tejto Výzve. 

10) Spôsob tvorby ceny:  Cena bude stanovená  v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov.  Cena bude stanovená v EUR s DPH. 

Cena musí byť stanovená tak, aby pokryla náklady na celý predmet zákazky, vrátane všetkých 

nákladov a poplatkov (napr. mzdové náklady, dopravné náklady, poštovné a iné) a musí zahŕňať všetky 

požiadavky uvedené v tejto Výzve a v jej prílohách vrátane dopravy na miesto dodania a všetkých 

nákladov spojených s realizáciou predmetu zákazky. 

Cenu uchádzač stanoví v zmysle prílohy č. 5 – Výkaz položiek  (v Kúpnej zmluve to bude ako Príloha 

č.2 – Ocenený výkaz položiek). Uchádzač vo výkaze položiek vyplní počty km pri položkách doprava 

v stĺpci „D“ a vpíše cenu mernej jednotky jednotlivej položky a to cenu bez DPH a sadzbu DPH (stĺpce 

„E“ a „F“) uvedené na dve desatinné miesta.  

11) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

Lehota dodania predmetu zákazky najneskôr do 20.8.2021. 

Všetky tovary a náhľad potlače bude predávajúci dodávať priebežne na schválenie kupujúcemu. 

Schválenie kupujúcim prebehne do 2 pracovných dní od predloženia a v prípade pripomienok zo strany 

kupujúceho je ich predávajúci povinný zapracovať do 2 pracovných dní. 

12) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 08.07.2021 o 10,00 hod., 

b) uchádzač môže cenovú ponuku doručiť  

 emailom na adresu anna.havrankova@sportcenter.sk alebo  

 poštou na adresu sídla obstarávateľa uvedenej v bode 1) tejto Výzvy alebo  

 osobne na adrese sídla obstarávateľa do kancelárie riaditeľa NŠC, resp. asistentke riaditeľa NŠC 

(miestnosť č. 203), 

c) v prípade doručenia cenovej ponuky poštou alebo pri osobnom doručení, bude cenová ponuka 

v zapečatenej a na obálke bude uvedené heslo súťaže „REKLAMNÉ PREDMETY“, 

d) v prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, pre dodržanie lehoty na 

predkladanie cenovej ponuky je rozhodujúci termín doručenia na NŠC, 

e) pri osobnom doručení cenovej ponuky vydá NŠC uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením 

dátumu, času a miesta prevzatia ponuky, 

f) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, 

g) uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku,  
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h) odporúča sa, aby ponuka predložená uchádzačom obsahovala a bola chronologicky usporiadaná 

nasledovne:  

 Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, 

zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska, kontaktné údaje 

uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom – meno kontaktnej osoby, tel. číslo, e-

mailová adresa. 

 Ocenený výkaz položiek.  

 Podmienky účasti podľa bodu 8 tejto Výzvy. 

 Náležitosti (podmienky) podľa bodu 9 tejto Výzvy.  

i) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy podpísaný uchádzačom (nahradzuje ju Príloha 

č.1  Vyhlásenie uchádzača); v záujme znižovania administratívy NŠC požaduje podpísanú zmluvu 

len od úspešného uchádzača. 

13) Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Európskej únie z prostriedkov 

programu Erasmus. Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného platobného 

styku v lehote splatnosti faktúr 7 pracovných dní od jej doručenia objednávateľovi.  

Poskytuje sa preddavok 20% najneskôr 7 dní od účinnosti zmluvy. 

14) Kritériá na hodnotenie cenových ponúk: 

Kritérium č.  1) najnižšia cena s DPH 

15) Iné informácie:  
a) NŠC si vyhradzuje:  

 právo neuzatvoriť zmluvu, v prípade, že cena v cenovej ponuke  úspešného uchádzača vrátane 

DPH (alebo konečná cena neplatcu DPH) bude vyššia ako stanovilo NŠC predpokladanú 

hodnotu zákazky. NŠC bude považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo ju neprijať,  

 právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí 

z ostatných vyhodnocovaných ponúk v prípade, že úspešný uchádzač  

 nebude splňovať stanovené podmienky účasti uvedené v bod 8 a iné podmienky uvedené 

v bode 9 tejto Výzvy alebo  

 počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi od svojej cenovej ponuky alebo  

 nepristúpi k uzavretiu zmluvy.  

V uvedených prípadoch má NŠC právo (nie však povinnosť) uskutočniť prípadne aj nové 

vyhodnotenie ponúk. 

b) NŠC oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr do 2 pracovných dní po 

dni na predkladanie ponúk a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, 

že v tejto zákazke neuspeli.  

c) Úspešný uchádzač je povinný doručiť podpísanú zmluvu v lehote do 2 pracovných dní od 

doručenia oznámenia o prijatí víťaznej ponuky. 

d) Ponuku možno meniť alebo dopĺňať len v čase, kedy je možné ponuku odvolať. Predloženú cenovú 

ponuku nemožno odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk uvedenej v bode 12 

tejto Výzvy. Uchádzači sú svojimi ponukami viazaní do lehoty viazanosti ponúk, t.j. do 

30.08.2021. 

e) Ponuku doručenú po lehote na predkladanie cenových ponúk NŠC vráti uchádzačovi neotvorenú.  

f) Ponuka doručená na inú adresu, nebude braná do úvahy a nebude vyhodnocovaná.  

g) Ponuka doručená v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek alebo 

uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti, alebo uchádzač nebude spĺňať požiadavky na predmet 

zákazky podľa tejto Výzvy na predloženie cenovej ponuky, takáto ponuka bude vylúčená.  

h) Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s predložením cenovej ponuky.  
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.................................................................... 

Oprávnená osoba (titul, meno, priezvisko, funkcia a podpis) 

 

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

 

 

Prílohy k Výzve:  

Príloha č.1:   Vyhlásenie uchádzača 

Príloha č.2:   Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov 

Príloha č.3:  Kúpna zmluva  

Príloha č.4:   Podrobný opis predmetu zákazky (v Kúpnej zmluve  to bude ako Príloha č.1 – Špecifikácia 

predmetu kúpnej zmluvy) 

Príloha č.5:  Výkaz položiek  (v Kúpnej zmluve to bude ako Príloha č.2 – Ocenený výkaz položiek) 

 

 


