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A.1  POKYNY PRE ZÁUJEMCOV A UCHÁDZAČOV 
Časť I. 

Všeobecné informácie  

 
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  

Názov: Národné športové centrum, Trnavská 39 , 831 04 Bratislava  
Adresa: Trnavská 39, 831 04 Bratislava  
Krajina: Slovenská republika  
Internetová adresa (URL): www.sportcenter.sk  
Kontaktné miesto: Ing. Richard TOMÍK, Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava, Slovenská republika 
Kontaktná osoba: Ing. Richard Tomík  
Telefón:  +421 902346774  
Fax:  +421 244372164 
E-mail: tomikr@chello.sk  

2. PREDMET ZÁKAZKY  

2.1     Názov predmetu zákazky: 
Poskytnutie stravovania, ubytovania a prenájom priestorov na zabezpečenie vzdelávacích aktivít učiteľov 
telesnej výchovy v rámci realizácie národného projektu. 
 

2.2 Predmetom zadávanej zákazky je dodávka je poskytnutie komplexných služieb pozostávajúcich                          
z poskytnutia ubytovacích služieb, stravovacích služieb a poskytnutia priestorov pre realizáciu teoretických 
a praktických vzdelávacích aktivít národného projektu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, 
uvedené v časti B.2 týchto súťažných podkladov.    

 

2.3 Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety podľa  Hlavného slovníka, alfanumerický 
kód podľa Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):  
Hlavný predmet: 
Hlavný slovník: 55000000-0  
Doplnkový slovník: DA09-8, DA20-1, FA01-6, FD05-1, GB02-1, GC09-3, PA01-7 
Doplňujúce predmety: 
Hlavný slovník: 55110000-4, 55300000-3, 55510000-8, 92610000-0, 55210000-5, 55120000-7,   
55320000-9 

2.4 Predpokladaná hodnota zákazky je 844 480,00 EUR bez DPH. 

3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 
3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.  
3.2 Uchádzač predloží ponuku v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týmito súťažnými 

podkladmi na celý predmet zákazky. 
3.3 Predloženie ponuky podľa bodu 3.2 tejto časti súťažných podkladov, t. j predloženie ponuky na celý 

premet zákazky, verejný obstarávateľ určuje ako podmienku z iného hľadiska ako je predmet zákazky.  
 

4. VARIANTNÉ RIEŠENIE 
 
4.1 Predloženie variantného riešenia verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky nepovoľuje,              

čo verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky určuje ako podmienku z iného hľadiska ako je 
predmet zákazky.  

4.2  Ponuku, ktorá bude obsahovať variantné riešenie, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako ponuku,                         
ktorá nespĺňa podmienky určené verejným obstarávateľom z iného hľadiska ako je predmet zákazky.   

 
5. MIESTO A LEHOTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 
5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: krajské mestá a okresné mestá (minimálne jedno) 

v každom zo 7 samosprávnych krajov podľa platného územno – správneho členenia Slovenskej republiky 
okrem miest  na území Bratislavského samosprávneho kraja určené verejným obstarávateľom v Prílohe č. 1 
týchto súťažných podkladov.  
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5.2 Klasifikácia štatistickej územnej jednotky v ktorej  sa bude predmet zákazky dodávať podľa Vyhlášky 
štatistického úradu Slovenskej republiky č. 438/2004 na úrovni kódu NUTS 1/RŠÚJ 3: SK0 021, SK 022, 
SK 023, SK 031, SK 032, SK 041 a SK 042. 

 
5.3 Lehota dodania predmetu zákazky uvedeného v časti týchto súťažných podkladov, označenej ako B.2     

Opis predmetu zákazky, je 15 kalendárnych mesiacov (450 kalendárnych dní) odo dňa nadobudnutia 
účinnosti rámcovej dohody, ako výsledku tohto postupu zadávania zákazky.  

6. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

 
6.1 Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu OP Vzdelávanie, prioritná os 2 - Ďalšie 

vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ, kód OPV/K/NP/2012-5. 

7. DRUH ZÁKAZKY 

 

7.1 Nadlimitná civilná zákazka na poskytnutie služieb kategórie č. 17 podľa prílohy č. 3 k zákonu o verejnom 

obstarávaní, podľa § 3 ods. 1, ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, zadávaná podľa pravidiel 
zákona o verejnom obstarávaní postupom verejnej súťaže podľa § 51 zákona o verejnom obstarávaní. 

7.2 Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto postupu zadávania zákazky: Výsledkom  zadávania tejto nadlimitnej 
zákazky bude  Rámcová dohoda (ďalej len “zmluva“) na poskytnutie služieb, uzatvorená s úspešným 
uchádzačom  podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 
predpisov, a v súlade   s § 45 zákona o verejnom obstarávaní. 

7.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť  
súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti  B.2 Opis 
predmetu zákazky. 

 

8. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 
 
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 

viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou do  31.07.2014. 
 
8.2 V prípade, ak budú uplatnené v tomto verejnom obstarávaní revízne postupy podľa zákona o verejnom 

obstarávaní, alebo ak si to vyžiadajú okolnosti zadávania tejto zákazky, verejný obstarávateľ bude 
postupovať pri primeranej úprave lehoty viazanosti ponúk podľa príslušných ustanovení zákona 
o verejnom obstarávaní. 

 
8.3 Prípadné predĺženie lehoty viazanosti ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým dotknutým 

fyzickým, resp. právnickým osobám podľa zákona o verejnom obstarávaní. 
 
8.4 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 

viazanosti ponúk určenej verejným obstarávateľom podľa bodu 8.1 tejto časti súťažných podkladov,                 
resp. do upravenej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2 tejto časti súťažných podkladov. 

 
Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 
9.    DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM, ZÁUJEMCAMI A UCHÁDZAČMI 

 
9.1 Komunikácia sa v tomto postupe zadávania zákazky uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť                

a  obsah údajov uvedených v žiadosti o účasť a v súťažnej ponuke a zaručí ochranu dôverných a 
osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej 
republiky. Nikto nesmie preskúmavať obsah ponuky pred uplynutím lehoty určenej na ich predloženie. 

9.2 Odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom, 
záujemcami a uchádzačmi možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky     
alebo telefonicky alebo ich kombináciou. 
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9.3 Pri poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah alebo podaných 
elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného zákona, doručia sa 
tieto informácie aj v písomnej forme najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa odoslania takejto informácie. 

 
9.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jej 

obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu podľa 
osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej forme, doručenej osobne, sprostredkovane alebo 
poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma. 

 
9.5 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom, 

ktorých lehoty doručenia sú určené príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, 
oznámením o vyhlásení tohto verejného obstarávania a týmito súťažnými podkladmi, resp. s ktorými zákon 
o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt vo verejnom obstarávaní, sa v tomto postupe zadávania 
zákazky použijú ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa § 24 a § 25 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

 

10.    VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
 
10.1 Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení tohto verejného obstarávania, podmienok 

účasti určených verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní, súťažných podkladov  alebo inej 
sprievodnej dokumentácie poskytnutých verejným obstarávateľom, môže ktorýkoľvek zo záujemcov 
požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:  
Ing. Richard TOMÍK, Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava, Slovenská republika  
Kontaktná osoba: Ing. Richard Tomík, telefón: +421 902346774, fax: , e-mail: tomikr@chello.sk 
 

10.2 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie 
doručená najneskôr deväť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

 
10.3 Vysvetlenie oznámi verejný obstarávateľ všetkým záujemcom, o ktorých bude mať vedomosť, 

bezodkladne, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2 
tejto časti súťažných podkladov. 

 
10.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch podľa 

§ 34 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom 
najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2 tejto časti 
súťažných podkladov. 

11.    OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

11.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná. 

Časť III. 

Príprava ponuky 

 
12.    VYHOTOVENIE PONUKY 

12.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka 
musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským 
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

12.2 Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení, v listinnej podobe, označenom ako „originál“ (písomná 
forma) a jednom vyhotovení, v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, označenom ako „kópia na 
CD/DVD nosiči“. Kópiu ponuky na  pamäťovom médiu uchádzač vloží do obálky označenej ako „Kritériá“. 
Uchádzač berie na vedomie, že kópia predložená v elektronickej podobe bude po uzavretí zmluvy 
s úspešným uchádzačom alebo po zrušení postupu zadávania zákazky (ak taká skutočnosť nastane) 
odoslaná na Úrad pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 
V prípade, ak kópia ponuky na  pamäťovom médiu bude obsahovať informácie, ktoré uchádzač považuje 
za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade 
s právnymi predpismi. V prípade, ak ide o dokumenty, ktoré budú podpísané alebo budú obsahovať 
odtlačok pečiatky, uchádzač ich predloží v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré 
dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.  

mailto:tomikr@chello.sk
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12.3 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení, prostredníctvom ktorého 
bola vyhlásená táto verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené               
ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak, čo verejný obstarávateľ 
určuje za náležitosť ponuky. 

13.    JAZYK PONUKY 

13.1 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku,                               
t.j. v slovenskom jazyku, čo verejný obstarávateľ určuje za náležitosť ponuky. 

13.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, 
ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne 
predložiť preklad takýchto dokladov do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku, t.j. v slovenskom jazyku. 

14.    MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

14.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 
uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 

14.2 Cena za obstarávaný tovar alebo službu súvisiacu s dodaním tovaru musí byť stanovená podľa zákona 
NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 

14.3 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, ktorá musí byť 
výsledkom z uchádzačom ocenených položiek podľa výkazu položiek predloženého v časti súťažných 
podkladov  B.2 Opis predmetu zákazky. 

14.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: 
14.4.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
14.4.2 sadzba DPH a výška DPH, 
14.4.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

14.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platiteľom  DPH, upozorní v ponuke. 

14.6 Verejný obstarávateľ požiadavky uvedené v bodoch 14.1 až 14.5 tejto časti súťažných podkladov určuje 
ako náležitosti ponuky.  

15.    ZÁBEZPEKA PONUKY 

15.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou podľa § 36 zákona o verejnom 
obstarávaní, ktorá je určenou náležitosťou ponuky predkladanej uchádzačom.  

15.2 Zábezpeka je stanovená vo výške  12 600,00 eur. 

15.3 Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky 
15.3.1 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo   
15.3.2 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 

15.4 Podmienky zloženia zábezpeky ponuky 

 
15.4.1 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača 

15.4.1.1 Poskytnutie bankovej záruky, sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka. Záručná listina musí byť vystavená bankou alebo pobočkou 
zahraničnej banky (ďalej len „banka“). 

15.4.1.2 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že: 
15.4.1.2.1 banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade 

prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa  
15.4.1.2.2 banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky v stanovenej výške, 
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15.4.1.2.3 banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 5 dní  
po doručení výzvy obstarávateľskej organizácie na zaplatenie, na účet obstarávateľskej 
organizácie 

15.4.1.2.4 banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením 
záručnej listiny obstarávateľskej organizácii, 

15.4.1.2.5 platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty 
viazanosti ponúk, pokiaľ obstarávateľská organizácia do uplynutia doby platnosti bankovej 
záruky banke písomne oznámi takéto primerané predĺženie lehoty viazanosti ponúk, 

15.4.1.2.6 banková záruka zanikne 
                   15.4.1.2.6.1 plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech 

verejného obstarávateľa, 
                   15.4.1.2.6.2 odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa, 

15.4.1.2.6.3 uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil 
svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti 
bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky. 

15.4.1.3 Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí obstarávateľskú organizáciu za 
uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako 
zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku 
poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná 
listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť 
zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka.  

15.4.1.4 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.  

15.4.1.5 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk 
15.4.1.5.1 Verejný obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku za uchádzača v súlade s § 36 ods. 

5 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

15.4.1.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy 
15.4.1.6.1 Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty na ktorú bola vystavená, 

pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej záruky počas 
doby jej platnosti.  

15.4.2 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 
15.4.2.1 Finančné prostriedky v stanovenej výške musia byť zložené na účet obstarávateľskej 

organizácie vedený v banke:  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000090706/8180 
IBAN: SK2381800000007000090706, 
VS: IČO uchádzača, do poznámky uchádzač uvedie názov spoločnosti. 
 

15.4.2.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr v deň 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

15.4.2.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa, bude uchádzač 
z verejnej súťaže vylúčený. 

15.4.2.4 Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet 
verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia 
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

15.4.2.5 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk 
15.4.2.5.1 Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku v súlade s § 36 ods. 5 a 6 zákona 

o verejnom obstarávaní. 
15.4.2.5.2 Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, 

ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov. 

15.4.2.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy 
15.4.2.6.1 Zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia 

zmluvy. 
15.4.2.6.2 Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, 

ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov. 

15.5 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia. 
15.6 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk 

uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 
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15.7 Verejný obstarávateľ podľa § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vylúči ponuku uchádzača, ktorý 
nezložil zábezpeku podľa určených podmienok. 

16.    OBSAH PONUKY 

16.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na 
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritéria“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú 
časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“.  

16.2 Časť ponuky, ktorá bude označená slovom „Ostatné“ musí obsahovať: 

16.2.1 titulný list s uvedením obsahu ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených dokladov 
a dokumentov (súpis dokumentov), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

16.2.2 identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania; 
meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača; IČO; DIČ; 
IČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky); číslo bankového účtu; 
kontaktné telefónne číslo; číslo faxu; email, s uvedením kontaktnej osoby pre elektronickú aukciu 
s uvedením jej telefónneho čísla/telefónnych čísel a elektronickej adresy pre záväznú komunikáciu 
pre potreby elektronickej aukcie. 

16.2.3 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení, prostredníctvom ktorého bola 
vyhlásená verejná súťaž a podľa časti súťažných podkladov  A.2 Podmienky účasti uchádzačov, 
vrátane zoznamu takto predložených potvrdení, dokladov a dokumentov; citovaný zoznam musí 
byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny 
dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými 
konať v danej veci za člena skupiny.  
V súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno 
preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok 
účasti predkladá úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným 
obstarávateľom. 

16.2.4 návrh zmluvy podľa časti súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu 
zákazky a podľa časti B.2 Opis predmetu zákazky, bez vyplnenia návrhu na plnenie kritérií 
určených na vyhodnotenie ponúk; citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok 
dodania predmetu zákazky musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,  

16.2.5 v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, 
v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci 
členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu, 

16.2.6 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude 
oprávnený prijímať pokyny za všetkých ostatných členov skupiny a konať v mene všetkých 
ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými 
konať v danej veci za každého člena skupiny, 

 
16.2.7 doklad o zložení zábezpeky ponuky.  

 
16.3 Požiadavky uvedené v bodoch 16.1 a 16.2 tejto časti súťažných podkladov určuje verejný obstarávateľ              

za náležitosti ponuky. 
 
16.4 Náležitosťou ponuky predkladanej uchádzačom je aj jej regulárnosť a prijateľnosť pre verejného 

obstarávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní, oznámenia o vyhlásení tohto verejného obstarávania 
a podľa týchto súťažných podkladov a skutočnosť, že ponuka musí byť vyhotovená a predložená v súlade 
so zákonom o verejnom obstarávaní. 
16.4.1 Neregulárnou, alebo inak neprijateľnou ponukou je ponuka ktorá: 

a) nebude spĺňať podmienky určené verejným obstarávateľom z iného hľadiska ako je predmet 
zákazky, alebo 

b) bude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, resp. s platným právnym poriadkom,  
c) alebo bude obsahovať zjavne nevýhodné podmienky pre verejného obstarávateľa. 

16.4.2 Za ponuku podľa bodu 16.4.1 bude verejný obstarávateľ považovať aj ponuku, ktorá prekročí 
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určenú predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v bode  2.4 časti I. týchto súťažných 
podkladov.  

16. 5 Časť ponuky, ktorá bude označená slovom „Kritériá“ musí obsahovať: 

16.5.1 vyplnený formulár návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk vypracovaný podľa časti            
A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia a podľa časti B.1 Spôsob určenia 
ceny, týchto súťažných podkladov vrátane vyplnenej prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov 
(ceny položiek predmetu zákazky). Formulár musí byť podpísaný štatutárnym orgánom alebo 
členom štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny 
dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými 
konať v danej veci za člena skupiny. 

16.5.2 Kópiu ponuky v elektronickej podobe na mediálnom nosiči podľa bodu 12.2. tejto časti súťažných 
podkladov.  

16.5.3 Požiadavky uvedené v bodoch 16.5.1 a 16.5.2 tejto časti súťažných podkladov určuje verejný 
obstarávateľ za náležitosti ponuky. 

 
16.6 Obsah predloženej ponuky musí zodpovedať všetkým požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky, určeným podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, ako aj ďalším podmienkam z iného 
hľadiska ako je predmet zákazky, určeným verejným obstarávateľom v oznámení o vyhlásení tohto 
verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch. Podmienky určené verejným obstarávateľom 
z iného hľadiska ako je predmet zákazky v oznámení o vyhlásení tohto verejného obstarávania a v týchto 
súťažných podkladoch určuje verejný obstarávateľ ako náležitosti ponuky predkladanej uchádzačom 
v tomto postupe zadávania zákazky.  

16.7 Ponuka uchádzača nesmie obsahovať žiadne zjavne nevýhodné podmienky pre verejného 
obstarávateľa.  

16.8 Obsah ponuky uchádzača nesmie byť v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, resp. s platným  
právnym poriadkom Slovenskej republiky. Uvedené určuje verejný obstarávateľ ako náležitosť ponuky 
v tomto postupe zadávania zákazky. 

16.9 Uchádzač predloží vo svojej ponuke aj celý obsah ponuky predložený v listinnej podobe aj v elektronickej 
podobe na pamäťovom médiu, pričom dokumenty, ktoré sú podpísané, alebo obsahujú odtlačok 
pečiatky, predloží uchádzač v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré 
dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.  

16.10 Celý obsah ponuky na pamäťovom médiu uchádzač predloží v samostatnej, uzavretej časti ponuky 
označenej ako „Kritériá“ z dôvodu zachovania anonymity návrhu uchádzača na plnenie kritérií                           
až do momentu otvorenia časti ponuky označenej ako „Kritériá“. Predloženie celého obsahu ponuky               
na pamäťovom médiu určuje v tomto postupe zadávania zákazky verejný obstarávateľ ako podmienku 
z iného hľadiska ako je predmet zákazky. 

     

18    NÁKLADY NA PONUKU 
 

18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

18.2 Ponuky doručené na adresu predkladania ponúk a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa počas 
plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako 
súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže. 

Časť IV. 

Predkladanie ponuky 

 
19.    UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU 

19.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi 
samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi 
spoločne. Takáto skupina dodávateľov vytvorená na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá 
verejným obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného verejným obstarávateľom                       
na uzavretie zmluvy požadovanú právnu formu. 
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19.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie,                      
sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, verejný obstarávateľ 
nezaradí takúto ponuku do procesu vyhodnotenia ponúk.  

  
20.    PREDLOŽENIE PONUKY 
 
20.1 Ponuku môže predložiť, podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, fyzická, alebo právnická osoba alebo 

skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje služby, ktoré sú predmetom tejto zákazky, v súlade 
s oznámením o vyhlásení tohto verejného obstarávania a týmito súťažnými podkladmi.  

 
20.2  Každý uchádzač môže v tomto verejnom obstarávaní predložiť, v súlade s § 39 ods. 5 zákona o verejnom 

obstarávaní, iba jednu ponuku. Uchádzač, ktorý predložil ponuku v tomto postupe zadávania zákazky, 
nemôže byť v tomto verejnom obstarávaní členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Uvedené 
určuje verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky za podmienku z iného hľadiska ako je 
predmet zákazky.   

 
20.3  Predloženie ďalšej ponuky uchádzačom, ktorý už jednu ponuku predložil v tomto postupe zadávania 

zákazky, verejný obstarávateľ vyhodnotí za predloženie ponuky v rozpore s § 39 ods. 5 zákona o verejnom 
obstarávaní, t. j. za porušenie tohto ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.  

 
20.4   Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy do predloženia ponuky, musí však určiť svojho 

zástupcu/zástupcov udelením plnomocenstva pre túto osobu, resp. osoby, ktorá/ktoré bude/budú 
oprávnená/oprávnené prijímať pokyny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny dodávateľov 
v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy, 
komunikácie  a zodpovednosti za plnenie zmluvy, podpísané oprávnenými osobami všetkých členov 
skupiny dodávateľov. 

 
20.5   Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý predloží ponuku v rozpore s bodmi 19.1 a 19.2 tejto časti 

súťažných podkladov, resp. ponuku uchádzača, ktorá bude predložená v rozpore s bodmi 19.1 a 19.2 tejto 
časti súťažných podkladov. 

 
20.6 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21.1 tejto časti súťažných podkladov osobne 

alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 22.1 tejto časti súťažných podkladov 
a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 tejto časti súťažných podkladov. V prípade, ak 
uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky 
verejnému obstarávateľovi. 

 
20.7 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu                      

na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Ostatné"  a osobitne oddelenú a uzavretú 
ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Kritériá".  

 
20.8 Ponuku predloženú v listinnej podobe po uplynutí určenej lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 

22.2 tejto časti súťažných podkladov verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi neotvorenú. 
 

21.    OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 

21.1 Uchádzač vloží dve samostatné a uzatvorené obálky s označením podľa názvu súťaže s identifikáciou 
uchádzača označené názvom „Ostatné“ s požadovaným obsahom podľa bodu 16. 2 časti III. týchto 
súťažných podkladov a názvom „Kritériá“ s požadovaným obsahom podľa bodu 16. 5 časti III. týchto 
súťažných podkladov do jedného spoločného nepriehľadného obalu (obálky). Obal takto skompletizovanej 
ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený 
požadovanými údajmi. 

21.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
 

21.2.1 adresa miesta predkladania ponúk, 
21.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
21.2.3 označenie „súťaž – neotvárať“, 
označenie heslom súťaže „Poskytnutie stravovania, ubytovania a prenájom priestorov na zabezpečenie 
vzdelávacích aktivít učiteľov telesnej výchovy v rámci realizácie národného projektu.“ 

22.    MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY 
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22.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 
 Ing. Richard Tomík 
 Pri trati 15/A 
 821 06 Bratislava 
 
22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 20.03.2014 o 09:00 hod. miestneho času. 

22.3 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2 tejto časti 
súťažných podkladov sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

23.    DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 

23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk.  

23.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe 
písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 
doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu predkladania ponúk. 
Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk a na 
adresu miesta predkladania ponúk. 

Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 
24.    OTVÁRANIE ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „OSTATNÉ“  

24.1 Otváranie ponúk vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená verejným obstarávateľom podľa § 40 
zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „komisia“)  tak, že najskôr overí neporušenosť obalu ponuky,  
otvorí ponuku a následne otvorí časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, 
označenú ako „Ostatné“ komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.  

24.2 Otváranie častí ponúk, označených ako  "Ostatné" je neverejné. 

24.3 Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ vykoná komisia dňa 31.03.2014 09:00 hod. na adrese: 
Národné športové centrum, Trnavská 39, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.   

24.4 Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnenia tejto časti 
ponuky, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. 

25.    VYHODNOTENIE ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „OSTATNÉ“ 

25.1 Komisia vyhodnotí,  po otvorení časti ponúk označených ako „Ostatné“, ponuky predložené v určenej 
lehote na predkladanie ponúk, splnenie všetkých stanovených požiadaviek na predmet zákazky                                     
a určených náležitostí ponuky a splnenie určených iných požiadaviek ako požiadaviek na predmet zákazky. 

25.2 Určenou náležitosťou ponuky je aj jej platnosť. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne 
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, 
prostredníctvom ktorého bola vyhlásená táto verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch, a neobsahuje 
také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

25.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať určené požiadavky na predmet zákazky  a určené náležitosti  
bude z tejto verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky 
s uvedením dôvodu vylúčenia. 

26. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI  

26.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:  
26.1.1 podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 26 zákona o verejnom 

obstarávaní, 
26.1.2 podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia uchádzača podľa § 27 

zákona o verejnom obstarávaní, 
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26.1.3 podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 28 
zákona o verejnom obstarávaní. 

26.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie 
podmienok účasti: 
26.2.1 podľa § 26 ods. 1, a spôsobom podľa ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena 

skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny 
len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

26.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne, 
26.2.3 ktoré sa týkajú technickej a odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. 

26.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať v súlade s oznámením 
o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, z dokladov predložených podľa požiadaviek, 
uvedených v časti súťažných podkladov  A.2 Podmienky účasti uchádzačov.  

26.4 Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži podľa časti súťažných podkladov  A.2 
Podmienky účasti uchádzačov alebo nepredloží požadované doklady a informácie alebo predloží neplatné 
doklady alebo poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie, ktorými preukazuje splnenie 
podmienok účasti alebo nepredloží po písomnej žiadosti podľa § 33 ods. 6 zákona vysvetlenie alebo 
doplnenie predložených dokladov v určenej lehote, bude z verejnej súťaže vylúčený. Uchádzač bude 
písomne upovedomený o vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia. 

27.    OTVÁRANIE ČASTÍ PONÚK OZNAČENÝCH AKO „KRITÉRIÁ“  

27.1 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli 
vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené podľa § 41 
ods. 2 a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
27.2 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ je podľa § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 

neverejné. Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ sa uskutoční za prítomnosti členov komisie na 
vyhodnotenie ponúk bez účasti uchádzačov. 

27.3 Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako „Kritériá“. Každú otvorenú časť ponuky, 
označenú ako „Kritériá“ komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť ponuky, označenú ako 
„Ostatné“, predloženú tým istým uchádzačom. 

28.    VYHODNOTENIE PONÚK 

28.1 Ponuky nevylúčených uchádzačov, resp. ktoré neboli vylúčené z tohto postupu zadávania zákazky, budú 
vyhodnotené podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení, prostredníctvom ktorého bola 
vyhlásená verejná súťaž a v súťažných podkladoch, a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v časti 
súťažných podkladov  A.3  Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia. 

28.2 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk sa uskutoční elektronická aukcia. Na účasť v elektronickej aukcii 
budú vyzvaní súčasne všetci uchádzači, ktorých ponuky neboli vylúčené. Uchádzači sa elektronickej 
aukcie budú zúčastňovať prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú musia uviesť vo svojej ponuke ako e-
mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii. Na túto e-mailovú adresu im 
bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii. Vo výzve na účasť 
v elektronickej aukcii budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie podľa § 43 ods. 
7 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
28.3 Komisia na svojom neverejnom zasadnutí po uskutočnení elektronickej aukcie vyhodnotí korektnosť 

priebehu elektronickej aukcie podľa doručených dokumentov o priebehu elektronickej aukcie (reportov z 
elektronickej aukcie). Ak sa v priebehu elektronickej aukcie objaví mimoriadne nízka ponuka, bude komisia 
postupovať podľa § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Komisia vylúči mimoriadne nízke ponuky 
predložené v elektronickej aukcii v prípadoch uvedených v § 42 ods. 5 písm. a) a c) zákona o verejnom 
obstarávaní. 
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Časť VI. 

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 

 
29.    DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

29.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie 
ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné 
osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže 
poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným 
tretím osobám. 

29.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 
predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ ich označenie za dôverné nebude v rozpore so zákonom 
o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon            
č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon                
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.). 

29.3 Za dôverné informácie je možné označiť výhradne technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, 
projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny 
ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. 

29.4 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu 
uchádzačov. 

29.5 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej aj „zmluvný dodávateľ“), 
akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude 
pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len 
„poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu 
ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia 
zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného obstarávateľa  obdrží alebo zmluvný 
dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa 
požiadaviek verejného obstarávateľa  a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich 
použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa. 

30.    OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 

30.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli 
byť dotknuté postupom obstarávateľskej organizácie, môže podľa § 136 zákona o verejnom obstarávaní 
podať žiadosť o nápravu adresovanú verejnému obstarávateľovi. 

30.2 Uchádzač, ktorý podal verejnému obstarávateľovi  žiadosť o nápravu, môže, v prípade zamietnutia 
podanej úplnej žiadosti o nápravu verejným obstarávateľom podať podľa § 138 zákona o verejnom 
obstarávaní námietku. Podaniu námietok podľa § 138 ods. 2 písm. d) až g) a podaniu námietok podľa § 
137 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní nemusí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu 
verejnému obstarávateľovi. 

Časť VII. 

Prijatie ponuky 

 

 
31.    INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

31.1 Komisia na svojom neverejnom zasadnutí po uskutočnení elektronickej aukcie vyhodnotí korektnosť 
priebehu elektronickej aukcie podľa doručených dokumentov o priebehu elektronickej aukcie (reporty). Ak 
sa v priebehu elektronickej aukcie objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k službám, bude komisia 
postupovať podľa § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vylúči mimoriadne 
nízke ponuky predložené v elektronickej aukcii v prípadoch uvedených v § 42 ods. 4, resp. v § 42 ods. 5  
písm. c) až e) zákona o verejnom obstarávaní.    

31.2 Po skončení elektronickej aukcie, na základe výsledkov elektronickej aukcie, ak v prípade podľa § 32 
ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie 
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podmienok účasti skôr, bude po vyhodnotení ponúk vyhodnotené splnenie podmienok účasti úspešným 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde 
k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov bude následne vyhodnotené splnenie podmienok účasti ďalšieho 
uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri tomto vyhodnotení splnenia podmienok účasti sa bude 
postupovať podľa § 33 ods. 1, pričom budú uchádzači vyzvaní na predloženie dokladov preukazujúcich 
splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy 
a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 

31.3 Po skončení elektronickej aukcie, po skončení postupu podľa predchádzajúceho bodu a po odoslaní 
všetkých prípadných oznámení o vylúčení uchádzača bude bezodkladne písomne oznámené všetkým 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk na základe výsledku 
elektronickej aukcie, vrátane poradia uchádzačov.  

31.4 Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.  

31.5 Neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.  

31.6 Po skončení elektronickej aukcie úspešný uchádzač na základe výsledkov elektronickej aukcie predloží 
upravený dokument „Formulár návrhov na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti A.3 Kritériá 
na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia“ a časti B.1 Spôsob určenia ceny, podpísaný štatutárnym 
orgánom uchádzača, a to do 5 dní od prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk.  

32.    UZAVRETIE ZMLUVY 

32.1 Zmluvy s úspešným uchádzačom bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk. 

32.2 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy v súlade s § 45 
ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní 
povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, môže byť zmluva uzavretá 
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí 
odmietne uzavrieť zmluvu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety § 45 ods. 9 zákona o verejnom 
obstarávaní, môže byť zmluvy uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.  

33.    INFORMÁCIE O POUŽITÍ ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

  
33.1 Elektronická aukcia (ďalej aj  „e-aukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa proces, 

ktorý využíva elektronické zariadenie certifikované podľa § 116 zákona o verejnom obstarávaní v súlade                 
s § 43 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, na predkladanie nových cien upravených smerom nadol. 

 
33.2 Účelom e-aukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom 

vyhodnotení ponúk. 
 

33.3 Predmet e-aukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania a bližšie špecifikovaný v týchto súťažných podkladoch. 

 
33.4 Elektronická aukčná sieň (ďalej len „e-aukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej adrese                          

vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené smerom nadol.  
 

33.5 Elektronická aukcia je časť postupu zadávania zákazky, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie 
hodnôt prvkov určených kritérií na vyhodnotenie ponúk ponúkaných uchádzačmi prihlásených do e-aukcie 
a automatizované vyhodnocovanie týchto hodnôt prvkov v reálnom čase. 

 
33.6  Elektronická aukcia bude uskutočnená prostredníctvom systému slúžiacom pre elektronické aukcie, 

certifikovanom Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 116 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade                
s § 43 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, s názvom systému eAukcie, verzia systému 8.2.0. na 
internetovej adrese https://www.ezakazky.sk/sportcenter, na ktorej po prihlásení bude každému 
uchádzačovi   sprístupnený vstup do aukčnej siene. 

 
33.7   Cieľom elektronickej aukcie bude získanie nových ponúk uchádzačmi prostredníctvom predkladania ich 

nových návrhov na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom v oddiele  A.3 týchto súťažných 
podkladov. 

 
33.8   Priebeh e-aukcie: 
 

http://www.ezakazky.sk/
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33.8.1   Po sprístupnení vstupu do elektronickej aukčnej siene si uchádzači skontrolujú správnosť svojich 
úvodných (vstupných) hodnôt, ktoré do e-aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ prostredníctvom 
administrátora elektronickej aukcie, a ktoré musia byť zhodné s pôvodnými, listinne predloženými 
ponukami. Každý uchádzač do začiatku súťažného kola bude vidieť iba svoju ponuku, a až do začiatku 
súťažného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa do elektronickej aukcie a podrobnejšie 
informácie o priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii (ďalej aj 
„Výzva“). 

 
 
33.8.2  Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli 

vylúčení, resp. ktorých ponuky neboli vylúčené z tohto postupu verejného obstarávania, na predloženie,               
na predloženie nových hodnôt prvkov určených kritérií na vyhodnotenie ponúk v elektronickej aukcii.                  
Vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii, budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej 
aukcie podľa 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva bude odoslaná elektronicky zodpovednej 
osobe uchádzača uvedenej v ponuke uchádzača ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (v ponuke 
je uchádzač povinný uviesť korektné a funkčné kontaktné údaje zodpovednej osoby). V prípade zmeny 
kontaktných údajov uvedenej osoby, resp. zmeny kontaktnej osoby je uchádzač povinný takúto zmenu 
doručiť písomne  verejnému obstarávateľovi v lehote najneskôr tri pracovné dni pred začatím elektronickej 
aukcie, a to doručením poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v časti A.1 bode 1. 
týchto súťažných podkladov, alebo doručením elektronickej pošty na adresu poverenej osoby verejným 
obstarávateľom tomikr@chello.sk, s vyžiadaním potvrdenia o doručení elektronickej pošty najneskôr 
v uvedenej lehote. 

 
33.8.3 Výzva bude obsahovať minimálne: 
         a) všetky príslušné informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému 

zariadeniu pre uskutočnenie elektronickej aukcie, 
         b) presný dátum a čas začatia elektronickej aukcie, 
         c) konkretizovaný spôsob skončenia elektronickej aukcie, 
         d) vzorec na určenie automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien.                    
 
33.8.4 Elektronická aukcia je v tomto postupe zadávania zákazky jednokolová a súťažné kolo (aukčné kolo) 

elektronickej aukcie sa začne a skončí v termínoch uvedených vo  Výzve.  E-aukciu nemožno začať skôr 
ako dva pracovné dni odo dňa odoslania Výzvy uchádzačom. Na začiatku súťažného kola sa každému z 
uchádzačov zobrazí jeho ponúknutý návrh na plnenie kritérií podľa jeho jednotlivých položiek aj 
s aktuálnym poradím jeho ponuky.   

 
33.8.5 V rámci elektronickej aukcie, uchádzači, ktorí budú vyzvaní na účasť v elektronickej aukcii podľa bodu 

28.7 tejto časti súťažných podkladov môžu, v rámci opakujúceho sa procesu, upravovať svoje návrhy na 
plnenie kritérií uvedené vo svojich ponukách smerom nadol podľa podmienok uvedených vo Výzve. 

 
33.8.6 Po sprístupnení vstupu do elektronickej aukčnej siene si uchádzači skontrolujú správnosť svojich 

vstupných cien, ktoré do elektronickej aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ, a ktoré musia byť zhodné 
s pôvodnými, listinne predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku elektronickej aukcie bude 
vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku elektronickej aukcie ju nemôže meniť. Všetky informácie                          
o prihlásení sa do elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie budú 
uvedené vo Výzve. 

 
33.8.7 Elektronická aukcia sa začne v termíne a čase uvedenom vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. 

Elektronickú aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania Výzvy uchádzačom. Na 
začiatku elektronickej aukcie sa každému z uchádzačov zobrazí jeho návrh na plnenie kritérií aj s 
aktuálnym poradím jeho ponuky. 

 
33.8.8 Každý uchádzač v elektronickej aukcii môže počas elektronickej aukcie opakovane znižovať svoj návrh   

na plnenie kritéria, ktorým je cena za celý predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR, prostredníctvom 
zníženia jednotkových cien jednotlivých položiek ceny podľa podmienok uvedených vo Výzve.  

 
33.8.9 Verejný obstarávateľ ukončí elektronickú aukciu, uskutočnenú pre potreby tohto verejného obstarávania             

v lehotách určených podľa § 43 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, t.j.: 
a) ak na základe výzvy na účasť v elektronickej aukcii nedostane v lehote, ktorú vo výzve na účasť                      
v elektronickej aukcii vopred uvedie, žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych 
rozdielov, 
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b) ak nedostane žiadne ďalšie nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov;                 
v takomto prípade bude vo výzve na účasť v elektronickej aukcii určená lehota od prijatia poslednej ponuky 
do skončenia elektronickej aukcie, ktorá nebude kratšia, než dve minúty. 
Počet prijatí nových ponúk spĺňajúcich požiadavky minimálnych rozdielov určených vo Výzve                            
je neobmedzený. 
 

33.8.10 V priebehu elektronickej aukcie elektronickej aukcie budú všetkým jej účastníkom zverejňované 
informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Informácie zobrazené 
uchádzačom sú aktuálne v čase načítania stránky, a to buď po zadaní novej ponuky alebo po aktualizácii 
stránky kliknutím na tlačítko „Aktualizácia stránky – refresh“, prípadne stlačením na klávesnici klávesy F5. 
Za aktualizáciu údajov sú zodpovední uchádzači zúčastnení v elektronickej aukcii. 

 
33.8.11 Po zadaní novej ponuky bude uchádzačovi potvrdené zadanie ponuky alebo sa zobrazí správa, že 

zadanie ponuky bolo neúspešné vrátane uvedenia dôvodu o neúspešnom zadaní ponuky. Systém 
zaznamenáva presný čas zadania každej novej ponuky, pričom do histórie e-aukcie sa zaznamenáva 
každý vstup alebo zásah od všetkých účastníkov elektronickej aukcie. Pre priebeh elektronickej aukcie 
platí tzv. serverový čas, ktorý je vždy zobrazený vpravo hore. 

 

33.8.12 Po ukončení elektronickej aukcie podľa bodu 33.8.9 tejto časti súťažných podkladov  systém neumožní 

žiadnemu z účastníkov upravovať ceny, ktoré boli predmetom elektronickej aukcie. Výsledkom elektronickej 
aukcie je určenie poradia uchádzačov podľa časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia 
týchto súťažných podkladov. 
 
33.8.13 Uchádzač v predloženej ponuke uvedie meno a priezvisko kontaktnej osoby zodpovednej za účasť 
uchádzača v elektronickej aukcii, jej elektronickú adresu a telefónne číslo, na ktorom bude v čase priebehu 
elektronickej aukcie uvedená kontaktná osoba dostupná. 
 
33.8.14 Podmienky a špecifikácie technického pripojenia do certifikovaného systému elektronickej aukcie: 
 
Počítačové zariadenie uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii je nutné 
mať internetový prehliadač Microsoft Internet Explorer verzie 6.0 a vyšší, resp. Firefox 3.1 a vyššie. Správna 
funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači 
zapnuté cookies. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že nezodpovedá za technické problémy s 
internetovým pripojením do systému elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby mali 
počas priebehu elektronickej aukcie k dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému elektronickej 
aukcie. V prípade objektívnych a preukázaných technických problémov na strane verejného obstarávateľa (napr. 
výpadok elektriny), resp. poskytovateľa služby, sa bude elektronická aukcia opakovať v náhradnom termíne 
určenom verejným obstarávateľom. 
V prípade opakovania elektronickej aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva podľa príslušných ustanovení 
zákona o verejnom obstarávaní. 
Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, najmä v posledných minútach 
elektronickej aukcie elektronickej aukcie. Na predkladanie ponúk sa neodporúča využívať posledných 10 sekúnd 
elektronickej aukcie. Dôležitým momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému 
elektronickej aukcie včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Uchádzač pritom musí rátať s časom 
potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie návrhu systémom 
elektronickej aukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je momentálna rýchlosť prenosu údajov 
prostredníctvom internetu medzi počítačovým zariadením uchádzača a serverom systému elektronickej aukcie, 
veľkosť prenášaných údajov, parametre počítačového zariadenia uchádzača (HW a SW vybavenie), momentálna 
vyťaženosť počítačového zariadenia, prípadne momentálna priepustnosť počítačovej siete LAN uchádzača a 
pod. To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty stanovenej na ukončenie elektronickej aukcie do systému 
elektronickej aukcie doručené a systémom elektronickej aukcie spracované, systém elektronickej aukcie 
zaznamená. Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia elektronickej 
aukcie, môže nastať situácia, že jeho návrh nebude včas doručený a spracovaný systémom elektronickej aukcie 
a nebude zaznamenaný z dôvodu uzavretia systému elektronickej aukcie presne v čase stanovenom verejným 
obstarávateľom na ukončenie elektronickej aukcie. 
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM  OBSTARÁVANÍ 

 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 
ods. 2 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne: 
1. Podľa § 26 ods. 1 písm. a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne 
odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný 
čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny 
alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu 
a niektorých foriem účasti na terorizme - uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri 
mesiace 
2. Podľa § 26 ods. 1 písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne 
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - uchádzač preukazuje výpisom                     
z registra trestov nie starším ako tri mesiace 
3. Podľa § 26 ods. 1 písm. c) - nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu 
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač 
preukazuje potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace 
4.Podľa § 26 ods. 1 písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie 
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje 
potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace 
5. Podľa § 26 ods. 1 písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - 
uchádzač preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace 
6. Podľa § 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku - uchádzač 
preukazuje dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby 
7. Podľa § 26 ods. 1 písm. g) - nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie 
odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať 
8. Podľa § 26 ods. 1 písm. h) - nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je 
osobou,  
1.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, 
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, 
ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2.ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, 
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, 
ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz 
činnosti vo verejnom obstarávaní, bola  
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá 
má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,  
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti 
vo verejnom obstarávaní,  
3.ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený 
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní -uchádzač preukazuje čestným vyhlásením 
9. Podľa § 26 ods. 1 písm. i) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, 
ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha výkonom 
rozhodnutia - uchádzač preukazuje čestným vyhlásením 
10. Podľa § 26 ods. 1 písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, 
náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia - uchádzač preukazuje čestným vyhlásením. 
Zapísanie v zozname podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, oprávňuje podnikateľa preukázať 
vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní. 
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa bude postupovať v súlade               
s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2 013, t.j.: 
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 
1.7.2013 (t. j. 
podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.6.2013 a ktorému Úrad pre verejné 
obstarávanie 
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(ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný 
v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa 
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom                        
do 30.6.2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.6.2013 a ktorému úrad 
vydal potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného 
obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch 
verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) 
zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento údaj potvrdenie neobsahuje. 
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní v znení účinnom do 30.6.2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie 
splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné 
vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona]. 
Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 
30.6.2013 opomenie v ponuke predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 
písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), 
príp. písm. f) tohto zákona, verejný obstarávateľ ho písomne požiada o doplnenie týchto dokladov. Podnikateľ 
môže doplniť doklady jedným z týchto spôsobov: a) doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene 
údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie zverejňuje na svojom webovom sídle, s priložením dokladov 
podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní; b) predložením dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom 
obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo verejnému 
obstarávateľovi. 
Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje 
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, 
notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu              
alebo v krajine sídla uchádzača. 
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje osobné postavenie, vyhotovené v inom ako štátnom jazyku, 
t. j. v slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené                  
do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má 
zabezpečiť. 
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky sú taxatívne 
určené zákonom o verejnom obstarávaní. 

PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO 

POSTAVENIA 

 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: 
Verejným obstarávateľom požadované finančné a ekonomické postavenie uchádzač preukáže podľa § 27 
zákona o verejnom obstarávaní nasledovne: 
1. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť 
prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru. 
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: určená podmienka účasti                
je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti 
overuje schopnosť uchádzača plniť si svoje záväzky v nadväznosti na vytvorenie podmienok pre bezproblémové 
plnenie predmetu zákazky vo vzťahu k spôsobu jej financovania. Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, 
spôsob financovania predmetu zákazky verejným obstarávateľom bez možnosti poskytovania preddavkov                   
a určenú lehotu splatnosti faktúr je žiaduce, aby uchádzač preukázal svoju schopnosť bezproblémovo plniť 
predmet zákazky za uvedených podmienok. 
2. Podľa § 27 ods. 1 písm. d) predložením prehľadu o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate                  
v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v 
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, pričom požiadavka na výšku obratu za obdobie 
jedného hospodárskeho roku nesmie presiahnuť predpokladanú hodnotu zákazky vypočítanú na obdobie 12 
mesiacov. 
Odôvodnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní: určená podmienka účasti                 
je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Požadovaný minimálny obrat za preukazované 
obdobie bol určený v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Určenou podmienkou účasti verejný 
obstarávateľ identifikuje stav ekonomickej a finančnej výkonnosti uchádzača s cieľom zabezpečiť pre plnenie 
predmetu zákazky spôsobilého a ekonomicky stabilného zmluvného partnera. Verejný obstarávateľ určenou 
podmienkou účasti zabezpečuje verejný záujem na uzatvorení obchodného záväzkového vzťahu s takým 
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podnikateľským subjektom, ktorý je schopný preukázať finančnú a ekonomickú stabilitu na trhu rovnakom, alebo 
obdobnom ako je predmet zákazky. Účelom určenej požiadavky je uistenie verejného obstarávateľa, že plnenie 
zmluvy v požadovanom rozsahu bude zabezpečované spôsobilým zmluvným partnerom, ktorý bude reálne 
schopný po stránke finančnej, túto zákazku po jej zadaní bezproblémovo plniť. Verejný obstarávateľ vyžaduje od 
uchádzačov také doklady, z ktorých sa dá primerane predmetu zákazky zistiť ich finančné a ekonomické 
postavenie. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú 
finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny spoločne. V prípade, že finančné podklady 
uchádzača boli realizované v inej mene ako euro, údaje v uvedených potvrdeniach je potrebné prepočítať 
priemerným ročným kurzom vyhláseným NBS (Národná banka Slovenska) alebo ECB (Európska centrálna 
banka).  
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby,              
bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri 
plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s 
touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické 
postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú 
byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi 
poskytnuté. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania 
rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie 
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; 
možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti týkajúcej sa finančného                        
a ekonomického postavenia možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce 
splnenie podmienok účasti predkladá úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní                    
v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom vo výzve adresovanej uchádzačovi. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky             
o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky. Vyjadrenie uchádzač musí predložiť zo všetkých bánk, kde 
má vedené účty, spolu s čestným prehlásením, v ktorom uvedie, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené 
peňažné účty. Vyjadrenie každej banky musí byť predložené ako originál alebo úradne overená kópia, a nesmie 
byť staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 
Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa 
predmet zákazky týka musí byť obrat preukázaný vo výške minimálne 675 580 EUR, alebo ekvivalent v inej 
mene za posledné 3 hospodárske roky (2011,2012 a 2013) alebo za hospodárske roky, za ktoré sú dostupné              
v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti uchádzačom. Za oblasť, ktorej sa predmet zákazky 
týka, sa pre potreby tohto postupu zadávania zákazky, považuje poskytovanie, resp. sprostredkovanie 
ubytovacích a stravovacích služieb. 

 
PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ 

SPÔSOBILOSTI 
 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok 
Verejným obstarávateľom požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 28 
zákona o verejnom obstarávaní nasledovne: 
1. Podľa § 28 ods. 1 písm. a) predložením zoznamu dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky doplneným 
potvrdeniami o kvalite dodania tovaru s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; 1. ak odberateľom bol 
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia, 2. ak 
odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení 
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo 
záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe 
ktorého boli dodané V prípade, že odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ. Ak odberateľom bola fyzická osoba alebo právnická osoba iná 
ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení bude potvrdený týmto odberateľom, ak to nie je možné, vyhlásením 
uchádzača o ich realizácii.  
Ak uchádzač má potvrdenia v mene inej ako EUR, súčasťou takéhoto potvrdenia musí byť aj prepočet inej meny 
na EUR. Pre potreby prepočtu SKK na EUR je platný konverzný kurz Národnej banky Slovenska 1 EUR = 30,126 
0 SKK. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 
zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení verejného oznámenia v Úradnom vestníku EÚ. 
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní: verejný obstarávateľ prostredníctvom určenej podmienky účasti alternatívne vymedzenej zákonom 
o verejnom obstarávaní overuje predchádzajúce skúsenosti uchádzača s dodaním predmetu zákazky rovnakého 
alebo obdobného 
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ako je predmet zákazky a tým jeho predpoklady pre zabezpečenie plynulej dodávky požadovaného rozsahu 
predmetu zákazky pri realizácii zmluvy. Minimálna požadovaná realizovaná hodnota zmlúv preukazovaných 
zákaziek za predchádzajúce tri kalendárne roky je zodpovedajúca určenej predpokladanej hodnote zákazky. 
Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti zabezpečuje verejný záujem na uzatvorení obchodného 
záväzkového vzťahu s takým podnikateľským subjektom, ktorý je schopný preukázať spôsobilosť poskytovať 
služby, ktoré sú predmetom tejto zákazky a je schopný preukázať stabilné postavenie na trhu. Účelom určenej 
požiadavky je uistenie verejného obstarávateľa, že plnenie zmluvy v požadovanom rozsahu a kvalite bude 
zabezpečované spôsobilým zmluvným partnerom, ktorý bude reálne schopný túto zákazku po jej zadaní plniť. 
Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov také doklady, z ktorých sa dá primerane predmetu zákazky zistiť 
ich technická alebo odborná spôsobilosť. Verejný obstarávateľ prostredníctvom určenej podmienky overuje 
predchádzajúce skúsenosti uchádzača s dodaním predmetu zákazky a zároveň podporuje zabezpečenie plynulej 
dodávky požadovaného rozsahu predmetu zákazky pri realizácii zmluvy.  
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné 
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému 
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej 
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť 
preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej 
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť,              
že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť 
použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač preukázal 
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania 
zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto 
plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie 
preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
Podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo 
odbornej spôsobilosti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie 
podmienok účasti predkladá úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a 
spôsobom určeným verejným obstarávateľom vo výzve adresovanej uchádzačovi. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam 
poskytnutých služieb v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za predchádzajúce 3 roky (2011,2012 a 2013)                   
s uvedením cien, lehôt dodania tovaru, predmetu zmlúv a odberateľov, pričom za oblasť, ktorej sa predmet 
zákazky týka, sa pre potreby tohto postupu zadávania zákazky považuje poskytovanie, resp. sprostredkovanie 
ubytovacích a stravovacích služieb. Požadovaný zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať zákazky                    
na poskytnutie služieb v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, pričom sa požaduje hodnota zákaziek súhrnne 
za všetky preukazované zákazky minimálne vo výške 714 000,00 EUR bez DPH. Uchádzač predloží dôkaz                       
o plnení pre každú zákazku uvedenú v požadovanom zozname poskytnutých služieb v oblasti, ktorej sa predmet 
zákazky týka, s nasledovným minimálnym rozsahom uvedených údajov: názov a sídlo objednávateľa/odberateľa, 
predmet zmluvy, názov a sídlo objednávateľa/odberateľa, meno, telefón a e-mail kontaktnej osoby 
objednávateľa/odberateľa, zmluvná cena v EUR bez DPH, obdobie poskytnutia služieb, opis predmetu zmluvy a 
potvrdenie objednávateľa. V prípade, že odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ. Ak odberateľom bola fyzická osoba alebo 
právnická osoba iná ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení bude potvrdený týmto odberateľom, ak to nie je 
možné, vyhlásením uchádzača o ich realizácii. 
Ak uchádzač má potvrdenia v mene inej ako EUR, súčasťou takéhoto potvrdenia musí byť aj prepočet inej meny 
na EUR. Pre potreby prepočtu SKK na EUR je platný konverzný kurz Národnej banky Slovenska 1 EUR = 30,126 
0 SKK. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz Európskej centrálnej banky ku dňu 
zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení verejného oznámenia v Úradnom vestníku EÚ. 
 
 
Ďalšie informácie týkajúce sa preukazovania podmienok účasti 
 
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,               
t.j. doklady vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne 
musia byť úradne preložené do štátneho jazyka, t.j. do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v 
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku. Doklady, ktorými 
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto verejnom obstarávaní musia byť platné a musia 
obsahovať pravdivé a neskreslené informácie. Uchádzač, ktorý požadované doklady nepredloží v plnom rozsahu 
požadovanom verejným obstarávateľom alebo predloží neplatný/é doklad/y, alebo predloží nepravdivé alebo 
skreslené informácie, bude z tohto postupu verejného obstarávania vylúčený. Verejný obstarávateľ uzná 
rovnocenné potvrdenie vydané príslušným úradom iného členského štátu EÚ, ktorým uchádzač preukazuje 
splnenie podmienok účasti v tomto postupe verejného obstarávania. 
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A.3  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 

 
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny bez DPH za celý predmet zákazky vyjadrenej  v EUR.  
  
Pravidlá uplatnenia určeného kritéria na vyhodnotenie ponúk sú nasledujúce: 
 
Komisia, na základe predložených návrhov na plnenie kritérií uchádzačmi, uskutoční úvodné úplné vyhodnotenie 
ponúk a určí poradie jednotlivých ponúk pred elektronickou aukciou od najnižšej po najvyššiu ponuku.  
 
 
Na predkladanie nových cien upravených smerom nadol bude použitá elektronická aukcia podľa podmienok 
stanovených v bode 33, časti VII., oddielu A.1  týchto súťažných podkladov. Uchádzači budú môcť v elektronickej 
aukcii predkladať svoj nové ponuky prostredníctvom znižovania cien jednotlivých položiek predmetu zákazky. 
Výsledkom elektronickej aukcie bude zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením predkladaných 
ponúk uchádzačmi. 
 
Úspešným uchádzačom pri zadávaní tejto nadlimitnej zákazky sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude 
komisiou vyhodnotená po elektronickej aukcii ako najnižšia.   
 
V prípade, že ponuka úspešného uchádzača v  elektronickej aukcii bude obsahovať mimoriadne nízku cenu, 
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v takomto  prípade  podľa  § 42 zákona o verejnom 
obstarávaní.  
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B.1  SPÔSOB URČENIA CENY 
 

 

1 Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách. 
 

2 Do ceny musí uchádzač započítať všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3 
zákona č. 18/1996 Z. z. a § 3 vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z..  

 
3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu v ponuke uvedie 

v zložení: 

 jednotková cena bez DPH 

 jednotková cena vrátane DPH 

 cena spolu bez DPH, 

 cena spolu vrátane DPH. 
 

4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu v stĺpcoch vrátane DPH. Na skutočnosť, že nie 
je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.  
 

5 Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkové ceny podľa 
prílohy č. 1 týchto súťažných podkladov. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva 
uvedeného v zozname položiek, ktorý je súčasťou tejto časti súťažných podkladov.  

 
6 Pri určení ponukovej ceny za poskytnutie služieb bude musí uchádzač postupovať spôsobom určenia ceny 

jej jednotlivých položiek podľa bodu 5. Časti B.2 týchto súťažných podkladov. 
 

7 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, bude navrhovaná cena 
uvedená podľa bodu 3. tejto časti súťažných podkladov. V takom prípade bude fakturovanou cenou cena 
bez DPH. DPH vo výške stanovenej zákonom uhradí verejný obstarávateľ. 

 
8 K zmene zmluvnej ceny, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, môže dôjsť iba pri 

legislatívnej zmene colných a daňových predpisov, prípadne iných právnych predpisov, ktoré majú dopad                
na tvorbu ceny, vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán a v súlade s platným právnym poriadkom 
Slovenskej republiky, a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 
 

9 Uchádzačom ponúknuté jednotkové ceny vrátane DPH budú vstupnými údajmi do elektronickej aukcie,   
ktorá  sa uskutoční  po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.  
 

10 Uchádzač predloží svoj návrh na plnenie kritérií podľa nasledovnej Prílohy č. 1 tejto časti súťažných 
podkladov v súlade s bodom 5. Časti B.2  týchto súťažných podkladov:  
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Príloha č.1 k časti B.1 súťažných podkladov 

 

Tabuľka návrhu uchádzača na plnenie kritérií 
 

1. Základné údaje uchádzača: 
Obchodné meno:  

Adresa sídla:  

Štatutárny orgán:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Bankové spojenie  

Peňažný ústav:  

Číslo účtu:  

Tel./fax:  

Zapísaný v OR SR (ŽR SR a pod.):  

 
  Kontaktná osoba uchádzača 
Meno  a priezvisko:  
Funkcia:  

  
Poradové číslo 
položky ceny 

Názov položky ceny Jednotka, 
v ktorej je 
položka 

vyjadrená 

Cena bez DPH/ s 
DPH              za 

jednotku 

Celkový 
počet 

jednotiek 

Cena za celkový počet 
jednotiek bez 
DPH/s DPH 

1. 
Nájom vzdelávacích priestorov pre 
teoretickú časť vzdelávacích 
aktivít 

1 deň 
   

2. 
Nájom vzdelávacích priestorov pre 
praktickú časť vzdelávacích aktivít 

1 deň    

3. 
Nájom priestorov pre uskutočnenie 
skúšok 

1 deň    

4. 
Ubytovanie pre lektorov a 
školiteľov 

osobonoc    

5. 
Stravovanie pre účastníkov 
vzdelávacích aktivít 

osobodeň    

6. 
Ubytovanie pre účastníkov 
vzdelávacích aktivít 

osobonoc    

Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
Celková cena  
za celý predmet zákazky bez DPH (súčet cien 
položiek 1. až 6 bez DPH) 

 

Celková cena  
za celý predmet zákazky s DPH (súčet cien 
položiek 1. až 6 s DPH) 

 

 
Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach tejto 
ponuky. 
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude z tohto postupu zadávania zákazky 
vylúčená. 
 
Dňa ................................... 
Som / nie som platcom DPH

X 

X
 – nehodiace sa škrtnúť 

  podpis 
                                                                                odtlačok pečiatky uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch  
                                                                                                                               (meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu) 
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B.2  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

1. Predmetom zadávanej zákazky je poskytnutie komplexných služieb pozostávajúcich z poskytnutia  
vzdelávacích aktivít národného projektu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, uvedené v časti B.2 týchto 
súťažných podkladov.  
 
2. V prípade sprostredkovaného zabezpečenia poskytnutia požadovaných služieb, ktoré sú predmetom tejto 
zákazky, prostredníctvom subdodávateľov, ktorými uchádzač nepreukazuje v tomto postupe zadávania zákazky 
splnenie požiadaviek určených verejným obstarávateľom na technickú alebo odbornú spôsobilosť, verejný 
obstarávateľ určuje ako náležitosť ponuky predkladanej uchádzačom v tomto postupe zadávania zákazky aj 
preukázanie disponibility účelovými zariadeniami, v ktorých navrhuje poskytovať požadované služby v rozsahu  
a kvalite požadovanej verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch, a to formou preukázania 
zmluvného vzťahu s  prevádzkovateľmi týchto zariadení.  
  
3. Počas realizácie národného projektu sa predpokladá, že teoretické a praktické vzdelávacie aktivity absolvuje 
celkom 3200 účastníkov s predpokladaným počtom 19 200 realizovaných osobonocí vrátane zabezpečenia 
stravovania účastníkov a zabezpečenia vzdelávacích priestorov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa 
určených pre teoretickú a praktickú časť vzdelávacích aktivít. 
 
4. Verejný obstarávateľ predpokladá, v rámci realizácie národného projektu, aj zabezpečenie požadovaných 
služieb pre lektorov a školiteľov vzdelávacích aktivít s predpokladom 600 realizovaných osobonocí vrátane 
zabezpečenia stravovania. 

 

5. Špecifikácia položiek požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v bodoch 2. a  3. tejto časti súťažných 
podkladov vrátane spôsobu kalkulácie ceny jednotlivých položiek: 
 

5.1 Položka 1: Nájom vzdelávacích priestorov pre teoretickú časť vzdelávacích aktivít: 

 

Prenájom miestnosti pre teoretickú prezenčnú časť. Musí byt’ zabezpečené ozvučenie a videoprojekcia, sedenie 
stôl + stolička, sociálne zariadenia, internetové pripojenie. Školenia budú prebiehať v skupinách. Jedného 
školenia sa zúčastní približne 10 frekventantov. Jedáleň, resp.  možnosť vydávania a konzumovania stravy             
pre účastníkov musí byť lokalizovaná v objekte prenájmu. 

1 skupina = 10 osôb.  
 
Spôsob kalkulácie ceny položky pre potreby určenia ponukovej ceny podľa bodu 6. Časti B.1 týchto súťažných 
podkladov: 
 
Časť A 

1 skupina = 2 dni prenájmu miestnosti 
40 skupín x 2 dni x .... €/deň = ........... € 
Časť B 

1 ................................................ skupina = 2 dni prenájmu miestnosti 40 skupín x 2 dni x ... €/deň =
 ........................................................... € 

 

5.2. Položka 2: Nájom vzdelávacích priestorov pre praktickú časť vzdelávacích aktivít: 

 
Prenájom miestnosti pre praktickú prezenčnú časť na celý deň. Jedná sa o telocvičňu o rozlohe min. 600 
m2, výška miestnosti min. 8 m. Jedáleň, resp.  možnosť vydávania a konzumovania stravy pre účastníkov 
musí byť lokalizovaná v objekte prenájmu. 
Vybavenie telocvične - palubovka, rebriny, žinenky, projekcia, plátno, ozvučenie, sociálne zariadenie, sprchy, 
uzamykateľné šatne, funkčná vzduchotechnika zabezpečujúca dostatočnú cirkuláciu vzduchu.     
1 skupina = 10 ľudí  
 
Spôsob kalkulácie ceny položky pre potreby určenia ponukovej ceny podľa bodu 6. Časti B.1 týchto súťažných 
podkladov: 
 
Časť A 

1 skupina = 3 dni prenájmu telocvične 
320 skupín x 3 dní x .... €/deň = ............ € 
 
Časť B 



v 

Verejná súťaž podľa  § 51 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________……………_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________  

Súťažné podklady  26 

1 ........................................ skupina = 3 dni prenájmu telocvične 320 skupín x 3 dní x..... €/deň =........ € 
 
Predpokladaný rozsah: 1920 dní. 
 
 

5.3. Položka 3: Nájom priestorov pre uskutočnenie skúšok: 

 

Prenájom miestnosti pre skúšky, v miestnosti musí byť k dispozícii audio a videotechnika, projekcia, sedenie stôl 
+ stolička, sociálne zariadenia, internetové pripojenie. Jedáleň, resp.  možnosť vydávania a konzumovania 
stravy pre účastníkov musí byť lokalizovaná v objekte prenájmu. 
 

Spôsob kalkulácie ceny položky pre potreby určenia ponukovej ceny podľa bodu 6. Časti B.1 týchto súťažných 
podkladov: 
 

1 ............................................... 200 účastníkov /12 skúšaných denne = 266,66 dní = 267 dní prenájmu 
miestnosti 
2 ............................................... x 267 dní x ... €/deň = .......... € 

 

5.4. Položka 4: Ubytovanie pre lektorov a školiteľov: 

 
Zabezpečenie ubytovania lektorov v jednolôžkových, alebo dvojlôžkových izbách s možnosťou pripojenia                 
na internet, k dispozícii musí byť  príslušenstvo (hygienické zariadenia) s umývadlom, WC, sprchovým kútom. 
Dĺžka pobytu lektora v rozpätí od 1 - do 5 nocí. Objednávateľ spresní počet nocí a osôb vždy v čiastkovej 
objednávke odoslanej dodávateľovi minimálne 5 dní pred požadovaným termínom poskytnutia služieb 
v objednávke. Predpokladaný počet je maximálne 600 nocí počas celého trvania vzdelávacích aktivít národného 
projektu.  
 
Maximálna cena určená verejným obstarávateľom na základe jeho možností vyplývajúcich z podmienok 
realizácie národného projektu je 20 EUR s DPH osoba/noc. 

 

5.5. Položka 5: Stravovanie pre účastníkov vzdelávacích aktivít: 

 
Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie celodenných stravovacích služieb pre frekventantov, ktorí sa 
zúčastnia školení. Ich počet bude spresnený v čiastkovej objednávke odoslanej dodávateľovi minimálne                 
5 dní pred požadovaným termínom poskytnutia služieb v objednávke. Zabezpečenie stravy pre frekventantov 
podľa platnej legislatívy. Raňajky, obed, večera, zabezpečenie pitného režimu počas celého dňa. 
Spôsob kalkulácie pre stravovanie účastníkov vzdelávania: 
3200 účastníkov x (10 dní prezenčnej časti + 2 dni skúška) = 38 400 osobodní.  Stravná jednotka pre deň nad 18 
hod. = ....€ 
38 400  osobodní x .... € = ........€ 

 

Maximálna cena stravného určená verejným obstarávateľom na základe jeho možností vyplývajúcich 
z podmienok realizácie národného projektu je 8,80 EUR s DPH osoba/deň. 
 

5.6. Položka 6: Ubytovanie pre účastníkov vzdelávacích aktivít: 

 
Ubytovanie účastníkov počas prezenčnej časti vzdelávania. Maximálne 2 osoby/ 1 izba, k dispozícii musia byť 
sociálne zariadenia (wc, sprcha), spoločenská miestnosť, možnosť pripojenia na internet. Predpokladaný počet , 
účastníkov jedného školenia je maximálne 10 osôb na praktickú časť a maximálne 80 osôb na teoretickú časť              
(10 členné skupiny). Jedáleň resp.  možnosť vydávania a konzumovania stravy pre účastníkov musí byť 
lokalizovaná v objekte prenájmu. 
 
Spôsob kalkulácie ceny položky pre potreby určenia ponukovej ceny podľa bodu 6. Časti B.1 týchto súťažných 
podkladov: 

3 200 účastníkov x (2 noci na prezenčnú teoretickú časť + 4 noci na prezenčnú praktickú časť) = 19 200 

osobonocí 

19 200 osobonocí x ... € =............  € 

 

 
Maximálna cena určená verejným obstarávateľom na základe jeho možností vyplývajúcich z podmienok 
realizácie národného projektu je 20 EUR s DPH osoba/noc. 
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6.  Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a náležitosti určené verejným obstarávateľom:   
 
6.1 Uchádzač sa musí zmluvne zaviazať poskytovať služby v nasledovnom rozsahu a kvalite: 

6.1.1. zabezpečenie ubytovacích služieb musí byť poskytované v zariadeniach lokalizovaných               
vo vzdialenosti maximálne 5 minút pešej chôdze od zastávky verejnej pravidelnej dopravy 
a maximálne vo vzdialenosti 20 minút verejnou pravidelnou dopravou na pravidelnú zástavku 
verejnej pravidelnej dopravy vzdialenej maximálne 5 minút pešej chôdze od miesta konania 
vzdelávacej aktivity, a to podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v čiastkových 
objednávkach, v ktorých bude špecifikovaný presný počet osôb a termíny.   

6.1.2. zabezpečenie stravovacích služieb ( celodenné stravovanie - raňajky, obed, večera vrátane 
pitného režimu) v rozsahu podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike a podľa podmienok 
určených verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a v čiastkových 
objednávkach, v ktorých bude špecifikovaný presný počet osôb a termíny. 

6.1.3. nájom miestností na celý deň pre praktickú časť vzdelávacích aktivít - telocvičňa podľa 
požiadaviek verejného obstarávateľ určených v bode 5.2 tejto časti súťažných podkladov. 

6.1.4. nájom miestností pre realizáciu teoretickej časti vzdelávacích aktivít podľa požiadaviek 
verejného obstarávateľ určených v bode 5.1. tejto časti súťažných podkladov. 

6.1.5. Nájom konferenčnej miestnosti pre uskutočnenie skúšok podľa požiadaviek verejného 
obstarávateľ určených v bode 5.3. tejto časti súťažných podkladov. 

 
7. Vzhľadom na charakter a rozsah požiadaviek na kvalitné logistické zabezpečenie poskytovania 

služieb, požadované výstupy z poskytovaných služieb od ich budúceho poskytovateľa a zabezpečenie 
kontroly poskytovania služieb, verejný obstarávateľ požaduje ako náležitosť obsahu ponuky preukázanie 
disponibility  spoľahlivým automatizovaným elektronickým rezervačným systémom nepretržite umožňujúcim 
minimálne zverejnenie ponuky vzdelávacích aktivít, výber a rezerváciu miest realizácie vzdelávacích aktivít 
ich účastníkmi podľa preddefinovanej ponuky a aktuálnych možností podľa vyťaženosti ubytovacieho 
zariadenia (automatizované prihlasovanie účastníkov na vzdelávacie aktivity, pracovanie zostáv 
o prihlásených účastníkoch s možnosťou tlače), ktorý bol prevádzkovaný minimálne počas 
predchádzajúcich troch rokov (2011, 2012 a 2013), a ktorý zabezpečí prehľad o aktuálnom stave 
vyťaženosti ubytovacích zariadení v rámci národného projektu v reálnom čase.   

8. Požiadavky na automatizovaný elektronický rezervačný systém (ďalej len „systém“) preukáže verejnému 
obstarávateľovi uchádzač nasledovne: 

a) disponibilitu preukázaním vlastníctva, resp. oprávnenia využívať systém podľa požiadaviek verejného 
obstarávateľa určených v bode 5. tejto časti súťažných podkladov (napr. čestné vyhlásenie o autorstve 
systému a jeho vlastníctve, zmluva s autorom, resp. poskytovateľom systému), 

b) funkčnosti systém podľa požiadaviek verejného obstarávateľa určených v bode 5. tejto časti súťažných 
podkladov, formou jeho on-line sprístupnenia verejnému obstarávateľovi vo verejnej sieti Internet (uchádzač 
vo svojej ponuke uvedie elektronickú adresu, na ktorej je systém nepretržite dostupný) pre potreby overenia 
jeho funkčnosti verejným obstarávateľom, 

c) spoľahlivosť systému predložením dôkazov o realizácií rezervácií ubytovacích kapacít prostredníctvom 
systému v období predchádzajúcich troch rokov (2011, 2012  2013) v minimálnom rozsahu 9600 rezervácií 
za uvedené obdobie (elektronické, alebo printové výpisy z realizovaných rezervácií a čestné vyhlásenie 
prevádzkovateľa systému o pravdivosti poskytnutých informácií).     

 

9. Verejný obstarávateľ určuje ako náležitosť ponuky preukázanie disponibility minimálne dvoch ubytovacích 
zariadení, spĺňajúcich požiadavky verejného obstarávateľa určené v tejto časti súťažných podkladov, 
uchádzačom zmluvným vzťahom uchádzača s týmito zariadeniami, pričom jedno z týchto zaradení musí byť 
lokalizované v krajskom meste a jedno v okresnom meste nachádzajúcom sa na území príslušného 
samosprávneho kraja podľa platného územného  a správneho členenia Slovenskej republiky a podľa 
zoznamu požadovaných miest dodania premetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov. 
Uchádzač bude v týchto zariadeniach poskytovať služby, ktoré tvoria predmet tejto zákazky. Poskytnutie 
služieb úspešným uchádzačom v inom, ako preukázanom zariadení za rovnakých podmienok, bude možné 
pri plnení predmetu zákazky iba na základe odsúhlasenia navrhovaného nového zariadenia v identickom 
samosprávnom kraji  verejným obstarávateľom a iba v prípade, že nastanú objektívne skutočnosti, ktoré 
znemožnia poskytnutie predmetu zákazky v preukazovanom zariadení (napr. úplná vyťaženosť kapacity 
zariadenia, počet záujemcov vzdelávania presahujúci kapacitné možnosti zariadenia v dobe plnenia predmetu 
zákazky, uzatvorenie zariadenia z objektívnych hygienických alebo prevádzkových dôvodov, príčina 
spôsobená vyššou mocou).    

 

10. Verejný obstarávateľ, v súlade s § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, určuje nasledovné pravidlá               
pre zmenu subdodávateľov počas plnenia rámcovej dohody: 
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a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní, 
b) zmenu subdodávateľa úspešný uchádzač písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr                           
5 pracovných dní pred jej uskutočnením, 
c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy.  

 
11. Plnenie predmetu zákazky bude realizované na základe čiastkových zmlúv, ktorá verejný obstarávateľ  doručí 

úspešnému uchádzačovi vždy najneskôr 48 hodín pred požadovaným začiatkom vzdelávacej aktivity                 
do 14:00 hod. V tomto termíne zároveň nahlási storno čiastkovej objednávky, ak bude doručená úspešnému 
uchádzačovi pred týmto termínom. Pre takýto prípad sa úspešný uchádzač  zmluvne zaviaže  objednávateľovi 
neúčtovať storno poplatky. 
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B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Uchádzač doplní do nasledovné ho textu kúpnej zmluvy všetky údaje s výnimkou tých, ktoré predstavujú jeho 
návrh na plnenie kritérií:  
 

R Á M C O V Á  D O H O D A 
 

O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 
 

uzavretá podľa § 269 a nasl.  Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  a podľa zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi 
týmito zmluvnými stranami: 
 
 
 
1. Objednávateľ   Národné športové centrum 
Sídlo:      Trnavská 39, 831 04 Bratislava 
Zastúpené:     Mgr. Boris Čavajda, riaditeľ  
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
číslo účtu:    7000090685/8180 
IČO:     30853923 
DIČ:     2021764888 
Tel.:     02/32223611 
 
(ďalej len: „Kupujúci“) 
 
 
2. Poskytovateľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Oprávnený na rokovanie 
-vo veciach technických: 
-vo veciach zmluvných : 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
Označenie registra: 
Číslo zápisu: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail:  
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne) 
(ďalej len: „Poskytovateľ“) 
 
 

Preambula 

1. Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tejto rámcovej dohody za účelom písomného dohodnutia 
podmienok vzájomnej spolupráce, spočívajúcej v poskytnutí služieb v rozsahu upravenom a dohodnutom 
nižšie a to v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

2. Poskytovateľ poskytuje na trhu služby na základe živnostenského oprávnenia - živnostenského listu,             
čím poskytovateľ preukazuje svoje oprávnenie poskytovať služby podľa tejto rámcovej dohody. 

3. Objednávateľ sa touto rámcovou dohodou rozhodol zadávať čiastkové zákazky - objednávky                          
na služby podľa svojej aktuálnej potreby, ktoré bude dodávať poskytovateľ v súlade s podmienkami 
uvedenými v tejto rámcovej dohode a v čiastkových objednávkach.  

4. Vzájomné vzťahy strán rámcovej zmluvy sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov           
a vyhláškou č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996              
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene            
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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čl. I 
 

Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetom tejto rámcovej zmluvy je poskytnutie služieb zo strany poskytovateľa objednávateľovi 
spočívajúcich v poskytovaní ubytovacích služieb, stravovacích služieb a prenájme školiacich miestností 
na území Slovenskej republiky s výnimkou územia Bratislavského samosprávneho kraja podľa platného 
územného a správneho členenia Slovenskej republiky pre potreby národného projektu                                        
č. OPV/K/NP/2012-5 "Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy" za dohodnutú cenu 
podľa tejto rámcovej dohody, v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode,  
 v čiastkových objednávkach, a podľa Prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody (Opis poskytovaných služieb).   

 
čl. II 

Cena a platobné podmienky 
 
1. Cena za poskytnuté služby podľa tejto rámcovej dohody je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje ceny za jednotlivé služby 
(položky) predmetu tejto rámcovej dohody. 

2.  Záväzné ceny jednotlivých služieb počas trvania rámcovej dohody, určené na základe výsledkov elektronickej 
aukcie uskutočnenej v postupe zadávania zákazky, sú uvedené v prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody. 

3. Maximálna cena uhradená za poskytnuté služby podľa tejto rámcovej dohody počas jej platnosti  a účinnosti 
je dohodnutá na .......................... EUR s DPH. 

4. Predmet plnenia a doba plnenia jednotlivých vzdelávacích aktivít bude dohodnutá vždy v príslušnej čiastkovej 
objednávke.  

5. Cena a platobné podmienky: 
       a) cena za predmet čiastkovej objednávky  bude  stanovená podľa podmienok uvedených v tejto rámcovej 

dohode,  
       b) po poskytnutí predmetu rámcovej dohody, resp. jeho časti, a jeho prevzatí v mieste plnenia vystaví 

poskytovateľ faktúru a odošle ju na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto rámcovej dohody vo dvoch 
vyhotoveniach. Faktúra vystavená poskytovateľom na základe príslušnej objednávky bude obsahovať cenu 
za poskytnutie miestnosti počas uskutočnenia vzdelávacej aktivity,  cenu za poskytnutie stravovania 
účastníkom vzdelávacej aktivity v jej jednotlivých dňoch, rozpísanú podľa jednotlivých dní a cenu                            
za poskytnutie ubytovacích služieb účastníkom vzdelávacej aktivity počas jej uskutočnenia a cenu                         
za poskytnutie ubytovacích služieb lektorom a školiteľom; k faktúre je poskytovateľ povinný priložiť potvrdený 
akceptačný (dodací) list o poskytnutí služieb potvrdený oprávnenou osobou objednávateľa zodpovednou              
za realizáciu príslušnej vzdelávacej aktivity; 

       c) objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú  sumu do 30 – tich  kalendárnych dní odo dňa doručenia 
faktúry bezhotovostným prevodom na jeho účet; pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania 
úhrady z účtu objednávateľa; 

d) podmienky poskytnutia dohodnutých služieb neupravené touto rámcovou dohodou budú dohodnuté 
v jednotlivej čiastkovej objednávke pre uskutočnenie jednej vzdelávacej aktivity; 
e) v prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tomto článku, prípadne iné náležitosti 
vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru 
dodávateľovi v lehote splatnosti na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry poskytovateľom; 
f) objednávateľ si vyhradzuje právo nemennosti ceny počas doby poskytovania služby na základe tejto 
rámcovej dohody.  

 
čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
 
1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dohodnuté služby podľa ČI. II. tejto rámcovej dohody v rozsahu                    

a termínoch ich poskytnutia podľa ČI. IV. tejto rámcovej zmluvy. 
2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby s odbornou starostlivosťou a v zodpovedajúcej kvalite. 
3. Objednávateľ je povinný zaplatiť za poskytovateľom poskytnuté služby v termíne uvedenom v ČI. IV. tejto 

rámcovej zmluvy. 
4. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť na to, aby tento mohol                             

bez problémov poskytnúť služby, najmä poskytnúť včas všetky informácie potrebné k zabezpečeniu služieb, ktoré 
sú predmetom tejto rámcovej dohody.  
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čl. IV 
 

Miesta a spôsob plnenia, dodacia lehota, dodacie podmienky, sankcie 
 

1. Miesta plnenia predmetu rámcovej dohody sú zariadenia uvedené v bode 7. Prílohy č. 1 tejto rámcovej dohody.   
2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť predmet rámcovej dohody v miestach plnenia a v termíne stanovenom v 

príslušnej čiastkovej objednávke.  
3. Objednávateľ sa zaväzuje platiť za služby poskytnuté na základe čiastkovej objednávky na základe 

samostatných daňových dokladov. 
4. Poskytovateľ je povinný poskytnúť predmet zmluvy v množstve a v kvalite dohodnutých v tejto rámcovej 

dohode a v jednotlivých čiastkových objednávkach. 
5. Objednávateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené účastníkmi vzdelávacích aktivít; túto nesú samotní 

účastníci vzdelávacích aktivít. 
6. Predbežný časový harmonogram plnenia predmetu rámcovej dohody bude doručený dodávateľovi 

objednávateľom najneskôr do 14 dní odo dňa účinnosti tejto rámcovej dohody. Tento harmonogram                   
sa bude v priebehu trvania rámcovej dohody aktualizovať podľa avizovaného záujmu cieľovej skupiny 
projektu.  

7. Čiastkovú objednávku sa zaväzuje objednávateľ doručiť a doručiť vždy najneskôr 48 hodín pred požadovaným 
začiatkom  vzdelávacej aktivity do 14:00 hod. V tomto termíne objednávateľ je zároveň povinný nahlásiť 
storno čiastkovej objednávky, ak bola doručená poskytovateľovi pred týmto termínom. V takom prípade sa 
poskytovateľ zaväzuje objednávateľovi neúčtovať storno poplatky. 

8. Právne nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy, zodpovednosť za vady a sankcie: 
      a) nedodržanie záväzku poskytnutia predmetu rámcovej dohody v dohodnutom množstve, kvalite a čase 

poskytovateľom budú účastníci  zmluvy považovať za podstatné porušenie rámcovej dohody v zmysle 
ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka; 

     b) v prípade, že poskytovateľ nedodrží čas plnenia dohodnutý v zmluve / v objednávke, je objednávateľ 
oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny neposkytnutého predmetu zmluvy za každý 
deň omeškania,  

     c) v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 
0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania, 

     d) zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške 
vznikne druhej strane škoda, 

     e) dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich 
uplatnenia. 

 

 

  čl. V 
Osobitné ustanovenia 

 
Poskytovateľ služby sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiacich s poskytnutými službami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi   
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Objednávateľom, a to nasledovnými 
oprávnenými osobami:   
a) poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky  a ním oprávnené osoby,  
b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán Ministerstva financií 
Slovenskej republiky a nimi poverené osoby,  
d) orgán auditu (Ministerstvo financií Slovenskej republiky), jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,  
e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ,   
         a poskytnúť týmto oprávneným osobám potrebnú súčinnosť. 
Poskytovateľ je povinný tento záväzok kontrahovať aj v zmluvách so svojimi prípadnými poddodávateľmi. 

 
čl. VI 

Ukončenie rámcovej dohody a sankcie 

1. Zmluvné strany dohodli, že rámcovú zmluvu je možné pred uplynutím doby jej trvania ukončiť písomnou 
dohodou. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže túto rámcovú zmluvu vypovedať aj bez udania 
akéhokoľvek dôvodu s okamžitou platnosťou, účinky výpovede nastanú okamihom, keď objednávateľ 
výpoveď oznámi poskytovateľovi a to spôsobom akým uzná za vhodné (napr. písomná výpoveď mailom, 
faxom alebo poštou, alebo aj ústna výpoveď osobne, resp. telefonicky). 
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3. Poskytovateľ môže túto rámcovú zmluvu vypovedať s 1 mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť 
prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci v ktorom poskytovateľ doručil písomnú výpoveď 
objednávateľovi iba z dôvodu, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po jej 
splatnosti. 
4. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 20 % z odmeny za poskytnutie služieb                
(čl. IV ods. 2) v prípade, ak poskytovateľ poskytne služby podľa tejto rámcovej zmluvy v rozpore                                 
s ustanoveniami tejto rámcovej zmluvy a to napríklad: neposkytne služby, poskytne služby oneskorene, 
nepotvrdí objednávku, potvrdí objednávku oneskorene, poskytne služby v nedostatočnej kvalite a množstve, 
prípadne iným spôsobom poruší ustanovenia tejto rámcovej kúpnej zmluvy. Objednávateľ je oprávnený 
nárok na zmluvnú pokutu započítať s ktoroukoľvek faktúrou poskytovateľa a to aj pred jej splatnosťou. 
Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu, nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. 

 
čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 
7.1.  Vzťahy účastníkov rámcovej dohody výslovne  neupravené touto dohodou, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných predpisov. 
7.2.   Táto rámcová dohoda sa môže meniť a dopĺňať len v písomnej forme, a to dodatkami k nej, podpísanými 

oprávnenými osobami oboch zmluvných strán; 
7.3. Účastníci rámcovej dohody  sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto rámcovej dohody 

prednostne formou zmieru prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov alebo splnomocnených 
zástupcov. Ak sa spor nevyrieši zmierom, každá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na 
riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

7.4. Poskytovateľ súhlasí so sprístupnením informácií v rozsahu, v ktorom je verejný  obstarávateľ povinný 
sprístupniť informácie o zmluvnom vzťahu s verejným obstarávateľom žiadateľovi podľa zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

7.5. Od tejto rámcovej dohody  môže ktorákoľvek strana odstúpiť iba písomnou formou, a to z dôvodov 
uvedených v platnom právnom poriadku Slovenskej republiky, alebo za podmienok uvedených v tejto 
rámcovej dohode. Odstúpiť od tejto rámcovej dohody je možné: 

         a) zo strany Objednávateľa v prípade podstatného porušenia tejto rámcovej dohody alebo realizačnej 
zmluvy/objednávky, ktorá bude uzatvorená na základe tejto rámcovej dohody. Za podstatné porušenie sa 
považuje porušenie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto rámcovej dohody; 

         b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení. 
Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné odstúpenie odstupujúcej strany 
druhej strane doručené. 

7.6.  Táto rámcová  dohoda je vyhotovená v troch  rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom Poskytovateľ 
dostane jeden rovnopis a dva rovnopisy sú určené  pre Objednávateľa.  

7.7. Rámcová dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch jej účastníkov. 
Rámcová dohoda nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle 
ustanovenia § 47 a Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

7.8.  Účastníci rámcovej dohody prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že porozumeli jej obsahu, ako aj právnym 
dôsledkom, súhlasia s nimi a na dôkaz toho k nej pripojujú svoje podpisy.  

7.9.Účastníci rámcovej dohody môžu rámcovú dohodu jednostranne vypovedať. Výpovedná doba je na strane 
objednávateľa tri mesiace a na strane poskytovateľa šesť mesiacov. Výpovedná doba začína plynúť prvým 
dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď preukázateľné doručená druhej strane 
dohody. Výpoveď sa doručuje v písomnej podobe do vlastných rúk.  

7.10. Zmeny a doplnky tejto rámcovej dohody je možné vykonávať iba formou číslovaných dodatkov uzavretých 
jej účastníkmi, ktoré budú uzavreté v súlade s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.                 
Tieto budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody. 

7.11. Pokiaľ, by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto rámcovej dohody stalo neplatným alebo nevynútiteľným, potom 
táto skutočnosť nespôsobí neplatnosť ani nevynútiteľnosť ostatných ustanovení dohody, ak nevyplýva                 
z právneho poriadku Slovenskej republiky inak. Účastníci dohody sú povinní nahradiť neplatné 
ustanovenia ustanoveniami platnými tak, aby sa čo najmenej odlišovali od pôvodných ustanovení, majúc 
vždy na zreteli predmet a účel tejto dohody. 

7.12. Ak nie je dohodnuté v tejto rámcovej dohode inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce ustanoveniami 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacimi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

7.13. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to do 15 kalendárnych mesiacov (450 kalendárnych dní) 
odo dňa jej účinnosti podľa platného právneho poriadku v Slovenskej republike, alebo do realizácie 
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maximálnej hodnoty tejto rámcovej dohody uvedenej v článku 2 bode 3. tejto rámcovej dohody, podľa toho, 
ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

 
 
V Bratislave, dňa  …………………..                                                        V ……………………, dňa…………                        
 
 
 
 Za objednávateľa :                                                                                Za poskytovateľa :   
 
Prílohy: 
 
Príloha č. 1 Špecifikácia poskytovaných služieb 
Príloha č. 2 Záväzné ceny jednotlivých služieb počas trvania rámcovej dohody 
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Príloha č. 1 k Rámcovej dohode 
 
Špecifikácia poskytovaných služieb 

 
1. Predmetom rámcovej dohody  je poskytnutie komplexných služieb pozostávajúcich z poskytnutia  
vzdelávacích aktivít národného projektu podľa požiadaviek Objednávateľa uvedených v rámcovej dohode.  
2. Počas realizácie rámcovej dohody  sa predpokladá, že teoretické a praktické vzdelávacie aktivity absolvuje 
celkom 3200 účastníkov s predpokladaným počtom 19 200 realizovaných osobonocí vrátane zabezpečenia 
stravovania účastníkov a zabezpečenia vzdelávacích priestorov podľa požiadaviek Objednávateľa určených              
pre teoretickú a praktickú časť vzdelávacích aktivít. 
3. Počas realizácie rámcovej dohody  sa predpokladá, aj zabezpečenie požadovaných služieb pre lektorov 
a školiteľov vzdelávacích aktivít s predpokladom 600 realizovaných osobonocí vrátane zabezpečenia 
stravovania. 
4. Špecifikácia položiek poskytovaných služieb podľa požiadaviek Objednávateľa vrátane spôsobu kalkulácie 
jednotlivých položiek, ktorých výsledkom sú ceny dohodnuté v rámcovej dohode: 

 

4.1 Položka 1: Nájom vzdelávacích priestorov pre teoretickú časť vzdelávacích aktivít: 

 

Prenájom miestnosti pre teoretickú prezenčnú časť. Musí byt’ zabezpečené ozvučenie a videoprojekcia, sedenie 
stôl + stolička, sociálne zariadenia, internetové pripojenie. Školenia budú prebiehať v skupinách. Jedného 
školenia sa zúčastní približne 10 frekventantov. Jedáleň, resp.  možnosť vydávania a konzumovania stravy             
pre účastníkov musí byť lokalizovaná v objekte prenájmu. 

2 skupina = 10 osôb.  
 
Spôsob kalkulácie ceny položky pre potreby určenia ponukovej ceny podľa bodu 6. Časti B.1 týchto súťažných 
podkladov: 
 
Časť A 

2 skupina = 2 dni prenájmu miestnosti 
40 skupín x 2 dni x .... €/deň = ........... € 
Časť B 

2 ................................................ skupina = 2 dni prenájmu miestnosti 40 skupín x 2 dni x ... €/deň =
 ........................................................... € 

 

4.2. Položka 2: Nájom vzdelávacích priestorov pre praktickú časť vzdelávacích aktivít: 

 
Prenájom miestnosti pre praktickú prezenčnú časť na celý deň. Jedná sa o telocvičňu o rozlohe min. 600 
m2, výška miestnosti min. 8 m. Jedáleň, resp.  možnosť vydávania a konzumovania stravy pre účastníkov 
musí byť lokalizovaná v objekte prenájmu. 
Vybavenie telocvične - palubovka, rebriny, žinenky, projekcia, plátno, ozvučenie, sociálne zariadenie, sprchy, 
uzamykateľné šatne, funkčná vzduchotechnika zabezpečujúca dostatočnú cirkuláciu vzduchu.     
1 skupina = 10 ľudí  
 
Spôsob kalkulácie ceny položky pre potreby určenia ponukovej ceny podľa bodu 6. Časti B.1 týchto súťažných 
podkladov: 
 
Časť A 

2 skupina = 3 dni prenájmu telocvične 
320 skupín x 3 dní x .... €/deň = ............ € 
 
Časť B 
4 ........................................ skupina = 3 dni prenájmu telocvične 320 skupín x 3 dní x..... €/deň =........ € 
 
Predpokladaný rozsah: 1920 dní. 
 
 

4.3. Položka 3: Nájom priestorov pre uskutočnenie skúšok: 

 

Prenájom miestnosti pre skúšky, v miestnosti musí byť k dispozícii audio a videotechnika, projekcia, sedenie stôl 
+ stolička, sociálne zariadenia, internetové pripojenie. Jedáleň, resp.  možnosť vydávania a konzumovania 
stravy pre účastníkov musí byť lokalizovaná v objekte prenájmu. 
 



v 

Verejná súťaž podľa  § 51 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________……………_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________  

Súťažné podklady  35 

Spôsob kalkulácie ceny položky pre potreby určenia ponukovej ceny podľa bodu 6. Časti B.1 týchto súťažných 
podkladov: 
 

2 ............................................... 200 účastníkov /12 skúšaných denne = 266,66 dní = 267 dní prenájmu 
miestnosti 
5 ............................................... x 267 dní x ... €/deň = .......... € 

 

4.4. Položka 4: Ubytovanie pre lektorov a školiteľov: 

 
Zabezpečenie ubytovania lektorov v jednolôžkových, alebo dvojlôžkových izbách s možnosťou pripojenia                 
na internet, k dispozícii musí byť  príslušenstvo (hygienické zariadenia) s umývadlom, WC, sprchovým kútom. 
Dĺžka pobytu lektora v rozpätí od 1 - do 5 nocí. Objednávateľ spresní počet nocí a osôb vždy v čiastkovej 
objednávke odoslanej dodávateľovi minimálne 5 dní pred požadovaným termínom poskytnutia služieb 
v objednávke. Predpokladaný počet je maximálne 600 nocí počas celého trvania vzdelávacích aktivít národného 
projektu.  
 
Maximálna cena určená verejným obstarávateľom na základe jeho možností vyplývajúcich z podmienok 
realizácie národného projektu je 20 EUR s DPH osoba/noc. 

 

4.5. Položka 5: Stravovanie pre účastníkov vzdelávacích aktivít: 

 
Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie celodenných stravovacích služieb pre frekventantov, ktorí sa 
zúčastnia školení. Ich počet bude spresnený v čiastkovej objednávke odoslanej dodávateľovi minimálne                 
5 dní pred požadovaným termínom poskytnutia služieb v objednávke. Zabezpečenie stravy pre frekventantov 
podľa platnej legislatívy. Raňajky, obed, večera, zabezpečenie pitného režimu počas celého dňa. 
Spôsob kalkulácie pre stravovanie účastníkov vzdelávania: 
3200 účastníkov x (10 dní prezenčnej časti + 2 dni skúška) = 38 400 osobodní.  Stravná jednotka pre deň nad 18 
hod. = ....€ 
38 400  osobodní x .... € = ........€ 

 

Maximálna cena stravného určená verejným obstarávateľom na základe jeho možností vyplývajúcich 
z podmienok realizácie národného projektu je 8,80 EUR s DPH osoba/deň. 
 

4.6. Položka 6: Ubytovanie pre účastníkov vzdelávacích aktivít: 

 
Ubytovanie účastníkov počas prezenčnej časti vzdelávania. Maximálne 2 osoby/ 1 izba, k dispozícii musia byť 
sociálne zariadenia (wc, sprcha), spoločenská miestnosť, možnosť pripojenia na internet. Predpokladaný počet , 
účastníkov jedného školenia je maximálne 10 osôb na praktickú časť a maximálne 80 osôb na teoretickú časť              
(10 členné skupiny). Jedáleň resp.  možnosť vydávania a konzumovania stravy pre účastníkov musí byť 
lokalizovaná v objekte prenájmu. 
 
Spôsob kalkulácie ceny položky pre potreby určenia ponukovej ceny podľa bodu 6. Časti B.1 týchto súťažných 
podkladov: 

6 200 účastníkov x (2 noci na prezenčnú teoretickú časť + 4 noci na prezenčnú praktickú časť) = 19 200 

osobonocí 

19 200 osobonocí x ... € =............  € 

 
Maximálna cena určená verejným obstarávateľom na základe jeho možností vyplývajúcich z podmienok 
realizácie národného projektu je 20 EUR s DPH osoba/noc. 

 
5.  Ďalšie požiadavky na predmet zákazky:   
 
5.1 Poskytovateľ musí poskytovať služby v nasledovnom rozsahu a kvalite: 

5.1.1. zabezpečenie ubytovacích služieb musí byť poskytované v zariadeniach lokalizovaných               
vo vzdialenosti maximálne 5 minút pešej chôdze od zastávky verejnej pravidelnej dopravy 
a maximálne vo vzdialenosti 20 minút verejnou pravidelnou dopravou na pravidelnú zástavku 
verejnej pravidelnej dopravy vzdialenej maximálne 5 minút pešej chôdze od miesta konania 
vzdelávacej aktivity, a to podľa požiadaviek Objednávateľa uvedených v čiastkových 
objednávkach, v ktorých bude špecifikovaný presný počet osôb a termíny.   

5.1.2. zabezpečenie stravovacích služieb ( celodenné stravovanie - raňajky, obed, večera vrátane 
pitného režimu) v rozsahu podľa platnej legislatívy v Slovenskej republike a podľa podmienok 
určených Objednávateľom v rámcovej dohode a v čiastkových objednávkach, v ktorých bude 
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špecifikovaný presný počet osôb a termíny. 
5.1.3. nájom miestností na celý deň pre praktickú časť vzdelávacích aktivít - telocvičňa podľa 

požiadaviek Objednávateľa určených v bode 4.2 tejto prílohy rámcovej dohody. 
5.1.4. nájom miestností pre realizáciu teoretickej časti vzdelávacích aktivít podľa požiadaviek 

Objednávateľa určených v bode 4.1. tejto prílohy rámcovej dohody. 
5.1.5. Nájom konferenčnej miestnosti pre uskutočnenie skúšok podľa požiadaviek Objednávateľa 

určených v bode 4.3. tejto prílohy rámcovej dohody.. 
 
6. Predmetom zákazky je aj poskytnutie výstupov požadovaných Objednávateľom v čiastkových 

objednávkach z automatizovaného elektronického rezervačného systému, ktorý nepretržite umožňuje 
zverejnenie ponuky vzdelávacích aktivít, výber a rezerváciu miest realizácie vzdelávacích aktivít ich 
účastníkmi podľa preddefinovanej ponuky a aktuálnych možností podľa vyťaženosti ubytovacieho 
zariadenia (automatizované prihlasovanie účastníkov na vzdelávacie aktivity, pracovanie zostáv 
o prihlásených účastníkoch s možnosťou tlače), ktorý zabezpečí prehľad o aktuálnom stave vyťaženosti 
ubytovacích zariadení v rámci národného projektu v reálnom čase.   

7.  Poskytovateľ preukázal Objednávateľovi  disponibilitu nasledovných ubytovacích zariadení, spĺňajúcich 
požiadavky Objednávateľa určené v rámcovej dohode zmluvným vzťahom Poskytovateľa s týmito 
zariadeniami. 
Jedná sa o nasledovné zariadenia lokalizované v krajských mestách, resp. okresných mestách  na území 
samosprávnych krajov v Slovenskej republike, s výnimkou územia Bratislavského samosprávneho kraja: 
1. Trnava: 
 
2. Nitra: 
 
3. Banská Bystrica: 
 
4. Žilina: 
 
5. Prešov: 
 
6. Košice: 
 
7. Trenčín:  
 
8. Dunajská Streda: 
 
9. Poprad: 
 
10. Michalovce:  
 
11. Lučenec:  
 
12. Myjava:  
 
13. Komárno: 
 
14. Prievidza: 

 
15. Ružomberok:  
 

Zmluvy s uvedenými zariadeniami, ktoré Poskytovateľ predložil Objednávateľovi vo verejnom obstarávaní ako 
náležitosť ponuky tvoria prílohy č. 3 až 16 tejto rámcovej dohody. 

 

 

10. Verejný obstarávateľ, v súlade s § 34 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní, určuje nasledovné pravidlá               
pre zmenu subdodávateľov počas plnenia rámcovej dohody: 
a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní, 
b) zmenu subdodávateľa úspešný uchádzač písomne oznámi verejnému obstarávateľovi najneskôr 5 pracovných 
dní pred jej uskutočnením, 
c) zmenou subdodávateľa nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača za plnenie zmluvy.  
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Príloha č. 2  k rámcovej dohode 

Záväzné ceny jednotlivých služieb počas trvania rámcovej dohody 

 
Poradové číslo 
položky ceny 

Názov položky ceny Jednotka, 
v ktorej je 
položka 

vyjadrená 

Cena bez DPH/ s 
DPH              za 

jednotku 

Celkový 
počet 

jednotiek 

Cena za celkový počet 
jednotiek bez 
DPH/s DPH 

1. 
Nájom vzdelávacích priestorov pre 
teoretickú časť vzdelávacích 
aktivít 

1 deň 
   

2. 
Nájom vzdelávacích priestorov pre 
praktickú časť vzdelávacích aktivít 

1 deň    

3. 
Nájom priestorov pre uskutočnenie 
skúšok 

1 deň    

4. 
Ubytovanie pre lektorov a 
školiteľov 

osobonoc    

5. 
Stravovanie pre účastníkov 
vzdelávacích aktivít 

osobodeň    

6. 
Ubytovanie pre účastníkov 
vzdelávacích aktivít 

osobonoc    

 
V Bratislave, dňa  …………………..                                                        V ……………………, dňa…………                        
 
 
 
 Za objednávateľa :                                                                                Za poskytovateľa :   
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C. PRÍLOHY 

 

C. 1 Príloha č. 1 súťažných podkladov: Miesta dodania predmetu zákazky  

Miestom dodania predmetu zákazky určeným verejným obstarávateľom sú nasledovné krajské a okresné mestá 
na území samosprávnych krajov Slovenskej republiky s výnimkou územia Bratislavského samosprávneho kraja: 
1. Trnava 
2. Nitra 
3. Banská Bystrica 
4. Žilina 
5. Prešov 
6. Košice 
7. Trenčín 
8. Dunajská Streda 
9. Poprad 
10. Michalovce 
11. Lučenec 
12. Myjava 
13. Komárno 
14. Prievidza 
15. Ružomberok 

 

C.2 Predpokladaný objem poskytovaných služieb v jednotlivých samosprávnych krajoch v samostatnom dokumente 
vo  formáte  excel  

 
 
            

 


