
Výzva 

na predloženie cenovej ponuky na dodanie služby s názvom „Návrh scenára a organizácia 

Európskeho týždňa 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 (objednávateľa): 
Národné športové centrum 
Trnavská 39 
831 04 Bratislava 
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: 

Spoločný slovník obstarávania ( CPV ) 

79952000-2 Služby na organizovanie podujatí 
 

Od dodávateľa (organizátora) požadujeme organizačné zabezpečenie 2 spoločensko-športových 
podujatí. 

Dátum a miesto konania:  

Sobota 4.9. 2021 , miesto konania: Štrbské pleso, názov podujatia: BeActive Sportvillage 

Sobota 25.9. 2021, miesto konania: Bratislava – Ružinov, názov podujatia: BeActive Night 

Čas:  min. cca 4- 5 hodín( odporúčane popoludnie 14/15-19/20) 

Miesto konania: verejne priestranstvo, ľahko dostupne pre širokú verejnosť. 

Pre obe podujatia platí spoločné : 

Hlavnou myšlienkou je rozhýbať  bežné obyvateľstvo a propagovať myšlienku, že pohyb  a fyzická 
aktivita je dôležitý faktor zdravia každého jedinca obzvlášť v tomto postpandemickom období. 
Podľa zadania Európskej komisie musí podujatie ponúknuť  účastníkom minimálne 6 rôznych 
športových aktivít (napr. vo forme športovej dediny, kde sa predstavia športové zväzy, kluby a iné 
športové organizácie, a iné športové aktivity napr.: show dance, fitness, beh, box, nordic walking,  
prekážková drahá pre deti, parkour, basketbal, hokejbal,orientačný beh, lukostreľba  atď.) prípadne 
aj prezentáciu zdravej stravy  a zdravého životného štýlu. 

V Bratislave – Ružinov, požadujeme minimálne 6 športových aktivít a na Štrbskom plese 
požadujeme minimálne 8 športových aktivít. Pri všetkých aktivitách sa požaduje saj materiálno-
technické vybavenie vrátane športového vybavenia.  

Úlohou podujatia bude zaujať návštevníkov a predstaviť im rôzne druhy športu a motivovať ich 
k aktívnemu pohybu priamo na mieste bez potreby špeciálneho športového vybavenia zo strany 
návštevníkov (či už formou pretekov, súťaži počas dňa a pod.).  V prípade potreby športového 



náčinia, výstroje, výzbroje či iného  športového materiálu ho musí zabezpečiť dodávateľ. Účasť na 
všetkých aktivít je bez poplatku. 

Dodávateľ musí nakontaktovať a zapojiť športové zväzy/kluby, záujmové a športové krúžky, 
športovcov  a športových odborníkov a pripraviť im priestor na ich prezentáciu a vytvoriť 
športoviská, či vhodné prostredie v danej lokalite a organizačne ich zabezpečiť. Je potrebné zapojiť 
všetky vekové kategórie. 

Dodávateľ musí aktívne spolupracovať pri tvorbe programu s obstarávateľom, miestnymi 
zastupiteľstvami a agentúrami podieľajúcimi sa na mediálnych a PR kampaniach Európskeho týždňa 
športu a propagácií samotného podujatia. Scenár a všetky organizačné záležitosti a prípadné zmeny 
musia byť vždy odsúhlasené objednávateľom. 

Požadujeme zapojiť do športových aktivít známych aktívnych športovcov aj bývalých športovcov, 
s vysokou sledovateľnosťou tak individuálnych ako aj kolektívnych športov s úspešným 
dosiahnutým výsledkom na podujatiach ako sú olympijské hry, majstrovstvá sveta, majstrovstvá 
Európy, svetový pohár. Vybraní športovci budú k dispozícií pre mediálnu kampaň samotného 
podujatia (ambasádor) a na prípadnú autogramiádu, ktorá môže byť súčasťou programu. 

3. Rozsah, množstvo alebo objem predmetu zákazky: 
 

Dodávateľ (Organizátor) musí zabezpečiť:  

- scenár celého podujatia -na hlavnom pódiu sa predstavia v rámci programu jednotlivé športové 
aktivity, 

- zabezpečiť účasť minimálne 4 aktívnych športovcov/osobností, minimálne 2 bývalých 
športovcov/osobnosti spĺňajúcich požiadavky v bode 2,  

- zabezpečiť účasť min 3 športovcov, ktorí budú k dispozícií aj pre PR kampaň súvisiacu s podujatím 
v spolupráci a koordinácií s mediálnou agentúrou (v rozsahu min. 2 PR článkov, 1 vstup v médiách, 
1 video/instastories, využitie a propagácia ich sociálnych sietí), v prípade autogramiády 
zabezpečiť  podpisové karty s fotografiou,   

- ozvučenie a pódium  
- moderátora – známeho z celoštátnych slovenských televíznych a rozhlasových médií so 

skúsenosťou minimálne 5 rokov s moderovaním športových a spoločenských podujatí  
- adekvátne personálne, zabezpečenie organizácie na každom športovisku tak, aby bol zaistený 

bezpečný a plynulý chod každého športoviska pod dohľadom príslušného personálu,  
- zabezpečenie profesionálneho fotografa a foto dokumentácie z podujatí  v nasledovnom rozsahu: 

minimálne 10x záberov z každej disciplíny, min. 2x hromadné fotografie na pódiu, 2 x večerná 
hromadná fotografia 

- zabezpečenie video dokumentácie –  v rozsahu: vytvorenie videozáznamu z každého podujatia 
samostatne: Jeho následné zostrihanie do 1 x prezentačného spotu v trvaní do max 3 minút, 
zabezpečenie zostrihania jedného spoločného spotu v trvaní do 5 minút za obe akcie spolu. Na 
všetkých videozáznamoch bude  vytvorená grafika v podobe potrebných popisov a log podľa 
inštrukcií objednávateľa 

- zabezpečí a hradí ak je potrebné aj všetky cestovné a ubytovacie náklady účastníkov 
podujatia(športovci, moderátor, členovia organizačného týmu agentúry) 

- občerstvenie a snack pre organizačný tým 
- zabezpečenie prenájmu potrebných priestorov tak externých ako aj interných (napr. šatne, úložný 

priestor, sklad a pod.) 
- zabezpečenie potrebného náčinia na športovanie, postavenie športoviska 
- zabezpečenie potrebnej zdravotníckej starostlivosti 



- zabezpečenie brandingu logami #BeActive  a NŠC na pódiu a každom športovisku  
- všetky povolenia súvisiace s organizáciou podujatia ako aj prehrávaním hudby 
- v prípade pandemických opatrení obmedzenia počtu ľudí, ako aj sprísnených hygienických noriem 

mať pripravený plán sledovania limitu a zabezpečenia dezinfekcie na jednotlivých stanovištiach 
 

Ceny do súťaží a propagačné predmety zabezpečí obstarávateľ. O ich potrebných počtoch bude 
dodávateľ informovať obstarávateľa minimálne 15 dní pred termínom podujatia.  

Vzhľadom na zdravotnú situáciu ohľadom Covid-19, musí dodávateľ zabezpečiť všetky 
nariadenia vlády SR platné v čase konania akcie. V prípade, že nariadenia ohľadom pandémie 
Covid-19 nebudú dovoľovať zorganizovať podujatie ako uvedené v Opise predmetu zákazky, 
môže byť program upravený po dohode s obstarávateľom. Je potrebné rátať s online verziou 
podujatia. 

V prípade neočakávanej zmeny počasia musí mať dodávateľ pripravený náhradný plán. 

4. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Štrbské Pleso, Bratislava -Ružinov.   

5. Typ zmluvy: 
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného 

zákonníka 

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:   

 § 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, 

 § 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. 

-  NŠC bude požadovať len od úspešného uchádzača pred uzavretím zmluvy.  

9. Iné požiadavky:  

Súčasťou cenovej ponuky uchádzača bude súhlas uchádzača s podmienkami Výzvy (Vyhlásenie 
uchádzača) a zároveň čestné prehlásenie o konflikte záujmov podľa § 23 ZVO podľa prílohy k 
Výzve. 

10. Spôsob tvorby ceny:  Cena bude stanovená v EUR s DPH  

Cena sa bude skladať z nasledovných položiek na Organizačné zabezpečenie spoločensko – 
športových podujatí : 

      Cena bez DPH   DPH    Cena s DPH  
- 04.09.2021 Štrbské Pleso 

- 25.09.2021 Bratislava – Ružinov 

- Náklady na dovoz, ubytovanie a iné 



CENA SPOLU s DPH 

 

- Cena musí byť konečná, vrátane všetkých nákladov a poplatkov (napr. mzdové náklady, 

dopravné náklady, poštovné a iné) a musí zahŕňať všetky požiadavky uvedené v tejto 

Výzve   vrátane dopravy na miesto dodania a všetkých nákladov spojených s realizáciou 

predmetu zákazky.  

 

11. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 
Lehota dodania predmetu zákazky je 4.9.2021 a 25.9.2021. Predloženie programu so scenárom 
oboch eventov s disciplínami a športovým obsadením dodá dodávateľ do dvoch týždňov od 
uzavretia Zmluvy. Schválenie objednávateľom prebehne do 2 pracovných dní od predloženia 
a v prípade pripomienok zo strany obstarávateľa je ich povinný zapracovať do 2 prac. dní. 

Foto a video dokumentácia z podujatí  bude dodaná do 10 dní od realizácie jednotlivého 
podujatia. 

12. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  
a) dňa 29.06.2021   o 11:00  hod., 

doručenie emailom na adresu anna.havrankova@sportcenter.sk alebo osobne na adrese sídla  
obstarávateľa do kancelárie riaditeľa NŠC, resp. asistentke riaditeľa NŠC (miestnosť č. 203) 
b) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, 
c) cenová ponuka  

 NŠC nepožaduje, aby zmluva podpísaná uchádzačom bola súčasťou cenovej ponuky, 
postačuje Vyhlásenie uchádzača, 

      d)   požadujeme koordináciu s víťazom Mediálnej kampane Európskeho týždňa športu 
 

 

13. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  
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) cena s DPH 

Cena sa bude skladať z nasledovných položiek na Organizačné zabezpečenie spoločensko – 
športových podujatí : 

      Cena bez DPH   DPH    Cena s DPH  
- 04.09.2021 Štrbské Pleso 

- 25.09.2021 Bratislava – Ružinov 

- Náklady na dovoz, ubytovanie a iné 

CENA SPOLU s DPH 

Cena je stanovená vrátane všetkých nákladov a poplatkov (napr. mzdové náklady, dopravné 

náklady, poštovné a iné) a musí zahŕňať všetky požiadavky uvedené v tejto Výzve   vrátane 

dopravy na miesto dodania a všetkých nákladov spojených s realizáciou predmetu zákazky.  
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15. Iné informácie:  
NŠC si vyhradzuje právo: 

 neuzatvoriť zmluvu, v prípade, že ceny v cenových ponukách budú vyššie ako si stanovilo 
predpokladanú hodnotu zákazky NŠC,  

 v prípade, že úspešný uchádzač nebude splňovať stanovené podmienky účasti uvedené v bod 8 
a iné podmienky uvedené v bode 9 tejto výzvy, osloviť uchádzača, ktorý sa umiestnil v 
hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných ponúk  

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

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

hodnotu zákazky (bez DPH) NŠC, ku ktorej sa pripočíta DPH, môže NŠC považovať 

takúto ponuku za neprijateľnú a má právo ju neprijať,  

 v prípade, že úspešný uchádzač nebude splňovať stanovené podmienky účasti uvedené 

v bod 8 a iné podmienky uvedené v bode 9 tejto výzvy alebo, ak počas lehoty viazanosti 

ponúk úspešný uchádzač odstúpi od ponuky, resp. od uzavretia zmluvy, uzavrieť zmluvu s 

uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných 

vyhodnocovaných ponúk.  

V oboch prípadoch má NŠC právo (nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie ponúk. 

 NŠC oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr do 01.07.2021 a v 

tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto zákazke neuspeli.  

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

doručenia oznámenia o prijatí víťaznej ponuky. 

 Predloženú cenovú ponuku nemožno odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie cenových 

ponúk uvedenej v bode 12 tejto Výzvy. Ponuku možno meniť alebo dopĺňať len v čase, kedy je 

možné ponuku odvolať. Uchádzači sú svojimi ponukami viazaní do 31.8.2021. 

 Ponuka doručená po lehote predkladania cenových ponúk, na inú adresu, nebude braná do 

úvahy a nebude vyhodnocovaná.  

 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, ponuka bude vylúčená.  

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

 

 
 

Ing. Vladimír Baluška, Riaditeľ NŠC 

Oprávnená osoba (meno, priezvisko, funkcia a podpis) 

 

V Bratislave, dňa 21.06.2021 

 

Prílohy k Výzve:  

Príloha k Výzve č.1: Vyhlásenie uchádzača a čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov 

Príloha k Výzve č.2: Zmluva o spolupráci pri zabezpečení podujatia podľa § 269 ods. 2 a nasl. 

Obchodného zákonníka 


