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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU NA PREDMET 

 

                       2.2 Cielená medzinárodná burza práce „Rakúsko – Nemecký Deň 2017“ 

 

 

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Adresa:  Špitálska 8, 812 67  Bratislava 

IČO:  307 94 536 

Kontaktná osoba:  Ing. František Viktorius 

      Telefón:                     055/ 2440 203 

Elektronická pošta:  frantisek.viktorius@upsvr.gov.sk 

Internetová adresa:  www.upsvar.sk 

 

 

2. Druh zákazky: 

            Zákazka  na poskytnutie služby v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 

            Navrhovaný  proces  postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou :   

            Výzva na predloženie cenovej ponuky  - Prieskum trhu 

Zákazka sa obstaráva  prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS 

 

3. Názov zákazky:  

      2.2 Cielená medzinárodná burza práce „Rakúsko – Nemecký Deň 2017“ 

 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

Organizačné zabezpečenie  Rakúsko – Nemeckého Dňa 2017, 12.10.2017 od 9.00 do 17.00 hod. 

v Bratislave (centrum mesta, resp. blízke okolie) zahŕňa: 

 

  PRENÁJOM PRIESTOROV: 

1) krátkodobý prenájom výstavných prezentačných nebytových plôch, v rámci interiéru kamennej 

budovy, plocha s rozlohou min. 230m2 vrátane technických zamestnancov (technik, zdravotník, 

SBS) a doplnkových služieb (šatňa, voda, energie, toalety, stravovacie priestory, bezplatné 

parkovanie vo výstavnom areály pre vystavovateľov a organizátorov). 

2) ozvučenie a mikrofóny (2ks) v čase od 8.30 – 9.00 hod z dôvodu slávnostného otvorenia akcie. 

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

Referát verejného obstarávania 

    Špitálska 8, 812 67  BRATISLAVA 

 

 

http://www.upsvar.sk/
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3) realizácia promo stolíkov s doplnkovým zariadením (označenie výstavných stánkov pridaním 

banera k stolíku vo farbe s logom, názvom vystavovateľa a pracovnými voľnými miestami 

vystavovateľa / promo stolíky, stoličky, stôl, kôš, elektrická prípojka) v počte  

28 ks. 

4) stôl/pult pre osobný kontakt s klientom v prednej časti výstavného stánku (počet stánkov 28 ks), v 

zadnej časti každého stánku stôl s dvoma stoličkami, na ktorom bude umiestnený notebook s 

head-setom pre realizáciu online burzy. Notebook s head-setom bude dodaný objednávateľom. 

5) demontáž výstavných stánkov / promo stolíkov, vrátane upratovacích služieb výstavnej plochy a k 

nim priľahlých priestorov využitých pre účely akcie (odvoz odpadu). 

6) miestnosť o rozlohe min. 70m2 na prezentácie a prednášky vystavovateľov akcie. Miestnosť je 

vybavená pódiom a 40 ks stoličiek pre návštevníkov akcie - kinosedenie. V miestnosti  je 

zabezpečené ozvučenie, mikrofón, dataprojektor a notebook. V prípade potreby tento priestor 

prerobiť na priestor so stánkami, ktorá bude dodávateľovi oznámená emailom týždeň pred 

konaním akcie. 

7) VIP salónik o rozlohe min. 40m2, pre občerstvenie novinárov a hostí akcie. Miestnosť, ktorá je 

vybavená  5 ks stolov a 20 ks stoličiek.  

 PRENÁJOM TECHNIKY: 

8) technická podpora počas celého podujatia (wifi pripojenie na internet, tlačiareň + skener,  

      papiere A4 pre tlač 500 ks papierov, notebook, ozvučenie miestnosti, mikrofón, dataprojektor).  

9) internetové pripojenie o rýchlosti min. 20MB upload/download prostredníctvom káblového 

pripojenia pre každý počítač osobitne (spolu 20 notebookov). Notebooky, head-set a web kamery 

budú dodané objednávateľom.  

10) statické kamery v počte 2 ks na prenos videozáznamu z prednáškovej miestnosti a z výstavnej 

miestnosti na prenos záznamu.   

11) technicky zabezpečiť online streaming počas celého konania podujatia (kompletné technické 

zabezpečenie i realizácia prenosu). 

 

ĎALŠIE POŽIADAVKY: 

12) označenie organizátorov  -  visačky pre vystavovateľov a organizátorov s názvom spoločnosti a 

logom EURES o rozmere 10,5 x 7,5 cm - podľa počtu vystavovateľov a organizátorov (bude 

spresnené dodatočne). Visačky vystavovateľov a organizátorov budú farebne odlíšené. 

13) min. 2 osoby na rozdávanie dotazníkov pri vstupe pre návštevníkov akcie počas celého dňa a 1 

osobu na obsluhu tlače. 

14) orientačné prvky v priestoroch konania akcie (smerové šípky a označenie priestorov, v ktorých sa 

bude konať predmet zákazky, v súlade s Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre 

prijímateľov  v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) 2014-2020 

Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) a Design Manuálu OP ĽZ, pričom potrebný 

materiál na označenie priestorov bude dodaný objednávateľom. 

15) možnosť tlače a kopírovania pre vystavovateľov (bezplatne, neobmedzene) a návštevníkov (môže 

byť spoplatnené, alebo bezplatné, ale obmedzené na osobu a počet kusov). 

16) priehľadný box na zber dotazníkov od návštevníkov. 

17) zabezpečenie fotodokumentácie na CD nosiči počas trvania akcie. CD odovzdá dodávateľ na 

adresu objednávateľa do desiatich pracovných dní od ukončenia akcie. 
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18)všetky vstupné priestory, výstavná plocha, prednášková miestnosť, salónik musia byť zabezpečené 

kobercami, prípadne, ak si to priestor vyžaduje aj závesmi (tak, aby bolo zabezpečené  dostatočné 

atraktívne prostredie). 

19)dodávateľ pred podpisom Rámcovej dohody predloží na výber tri alternatívy miesta konania 

akcie, z ktorých si objednávateľ vyberie najvhodnejšiu ponuku. 

 

STRAVOVACIE SLUŽBY: 

20) občerstvenie pre vystavovateľov a organizátorov akcie zabezpečené počas celého trvania akcie: 

minerálna voda jemne perlivá (1,5l /1osoba) v počte 110ks +  pohár 110ks 

Káva/čaj (cukor 5g, mliečko15g) -  3ks/1osoba t.j. 330 ks  

Chlebíčky 2 ks/1osoba, t.j. 220 ks, druh: šunkový chlebíček v počte 110ks, syrový chlebíček v počte 

110ks, gramáž 1ks chlebíčka: 90g 

Minerálna voda a chlebíčky musia byť rozdané do výstavných stánkov podľa počtu vystavujúcich 

osôb.  

Káva/čaj sa musí podávať v blízkosti vystavovateľov na základe lístkov 330 ks (3 lístky/1osoba), 

ktoré budú rozdané  pred začiatkom akcie. 

 

21) obedy pre vystavovateľov a organizátorov akcie zabezpečené v čase od 12.00 hod. do 14.00 hod.: 

0,33l polievka (vývar) v počte 110 ks 

mäsitý pokrm (kuracie prsia + príloha + zeleninová obloha) v počte 90 ks, gramáž: 350g 

bezmäsitý pokrm (cestoviny) v počte 20 ks, gramáž: 300g 

rozlievané nealko nápoje – voda s citrónom – v počte 0,2 dcl/osoba, t.j. 2,2 l/110 osôb 

Obedy musia byť vydávané v priestoroch výstavnej plochy, nutnosť zabezpečenia obedových lístkov 

v počte 110 ks, ktoré budú rozdané vystavovateľom a koordinátorom pred začiatkom akcie. 

 

22)  občerstvenie pre novinárov a VIP hostí akcie zabezpečené počas celého trvania akcie: 

Nealko: minerálna voda jemne perlivá (1,5l/1 osoba) v počte 110ks  +  pohár 110 ks 

Káva/čaj (cukor 5g, mliečko 15g) v počte 70 ks 

Slané pečivo – 40g pagáč syrový v počte 40ks, 40g pagáč oškvarkový v počte 40ks 

Sladké pečivo – 80g štrúdla makovo-višňová v počte 40ks, 80g štrúdľa jablkovo-orechová v počte 

40ks   

       

5. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Bratislava (centrum mesta, resp. blízke okolie) 

 

6. Rozdelenie zákazky na časti: 

Nie, zákazka nie je rozdelená na časti.  

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

      55300000-3  Reštauračné služby a podávanie jedál,  

      55120000-7  Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 

  

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4  



4 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:  

13 709,72 .- EUR  bez DPH. 

 

Ponuka, ktorá bude svojou výškou presahovať predpokladanú hodnotu zákazky, nebude 

zaradená do vyhodnotenia ponúk. 

 

 

10. Cena a spôsob určenia ceny: 

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, a to v 

nasledovnej štruktúre:  

 

 celková cena ako súťažné kritérium sa uvádza do Návrhu na plnenie súťažných kritérií, ktorý 

tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy.  

 

 cenu žiadame stanoviť s požadovanou špecifikáciou predmetu zákazky v zmysle bodu 4. tejto 

Výzvy a v zmysle príloh č.1 a č.2  Rámcovej dohody o poskytnutí služieb .  

 

 cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky. 

 

 

11. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou ponuky bude aj 

variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk. 

 

 

12. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie poskytnutia služby: 

Víťazný uchádzač zrealizuje dodanie predmetu zákazky podľa potreby verejného obstarávateľa na 

základe Rámcovej dohody o poskytnutí služieb a vystavenej čiastkovej výzvy v prospech úspešného 

uchádzača, vybraného na základe výsledkov vyhodnotenia predložených ponúk. 

Požadovaný začiatok realizácie  zákazky: po ukončení procesu verejného obstarávania, od účinnosti 

Rámcovej dohody do 12.10.2017 od 9.00 do 17.00 hod. v Bratislave 

 

 

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný z NP „Spoločne hľadáme prácu“, kód ITMS2014+: 312031D033, 

formou bezhotovostného platobného styku na základe vystavenej faktúry po dodaní a prevzatí 

predmetu zákazky v rozsahu uvedenom v bode 4. Faktúra bude vystavená do 10 dní po dodaní 

a prevzatí predmetu zákazky v rozsahu uvedenom v bode 4. 

Faktúra je splatná v lehote najneskôr do 60 dní od jej doručenia, pokiaľ bude mať doručená faktúra 

náležitosti tohto dokladu. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.  
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14. Podmienky účasti v danom verejnom obstarávaní:  

Oslovený subjekt – uchádzač v cenovej ponuke predloží doklady a dokumenty preukazujúce splnenie 

podmienok účasti viažuce sa na: 

 

Osobné postavenie 

 

Uchádzač je povinný predložiť doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo 

živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov 

alebo výpis z obchodného registra) alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom 

profesijnou organizáciou podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ktorým preukáže, 

že je oprávnený poskytovať služby. 

 

      Technická a odborná spôsobilosť    

 

Uchádzač je v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní povinný 

predložiť verejnému obstarávateľovi zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od 

vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, miest a lehôt. 

  

Zoznam  poskytnutých služieb musí byť doplnený minimálne jedným potvrdením o uspokojivom 

poskytnutí služby a zhodnotení  poskytnutej služby v sume minimálne 5000.- € s DPH podľa 

obchodných podmienok, a to v zmysle §34 ods.1, písm a). 
 

 

15. Obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 

1. Doklad o oprávnení podnikať podľa bodu 14. tejto Výzvy; 

2. Vyplnený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Výzvy, na predmet 

zákazky špecifikovaný v bode 4. tejto Výzvy; 

3. Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky, (adresa, telefón, fax, e-mail, IČO, 

DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná osoba s kontaktnými údajmi) a musí byť podpísaná 

osobou oprávnenou jednať za uchádzača alebo v jeho mene;  príloha č. 1 tejto Výzvy 

4. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke. 

5. Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania, 

ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto Výzvy  

6. Potvrdenie ( referencia ) o  poskytnutí služby a zhodnotení poskytnutej služby v sume minimálne 

5000.- € s DPH 

7. Rámcová dohoda o poskytnutí služieb doplnená o cenu dodávaného predmetu plnenia,  

podpísanú dodávateľom ( vrátane príloh).  

8. Nepredloženie niektorého z dokumentov uvedených v tomto bode v rámci ponuky uchádzača, 

zakladá právo verejného obstarávateľa nezaradiť takúto ponuku do procesu vyhodnotenia 

predložených ponúk. 

 

Vyššie uvedené doklady vkladá uchádzač do svojej ponuky naskenované vo formáte .pdf do systému 

EVOSERVIS. 
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16. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk: do 26.07.2017, čas: do 10:00 hod. 

 

Zákazka je obstarávaná prostredníctvom certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS, 

určeného na vykonávanie elektronických aukcií a verejného obstarávania v režime platnej právnej 

úpravy, zároveň je zákazka zverejnená na webovom portáli verejného obstarávateľa a zaslaná na 

zverejnenie na e-mailový kontakt CKO : zakazkycko@vlada.gov.sk . 

Vyššie uvedený elektronický nástroj je prevádzkovaný na internetovej adrese www.evoservis.sk. 

Jednotlivé ponuky sa predkladajú v zmysle platnej právnej úpravy  a všeobecných a obchodných  

podmienok a pravidiel uvedeného elektronického nástroja. Všeobecné a obchodné podmienky 

elektronického nástroja ako aj postup uchádzača, ktorý je potrebné dodržať pre korektné predloženie 

ponuky je definovaný a podrobne opísaný na internetovej adrese www.evoservis.sk. 

Za včas predloženú ponuku sa považuje ponuka predložená v lehote na predkladanie ponúk 

prostredníctvom elektronického nástroja EVOSERVIS, podaná v súlade s platnou právnou úpravou a 

normami tohto elektronického nástroja, na internetovej adrese, automaticky vygenerovanej pre túto 

zákazku v jeho rámci.   

Akákoľvek komunikácia medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom, súvisiaca s predmetnou 

zákazkou, bude prebiehať elektronicky, písomnou formou, a to prostredníctvom komunikačného 

rozhrania sprístupneného na internetovej adrese nástroja EVOSERVIS v zmysle prílohy č. 4 tejto 

Výzvy. Rovnako oznámenie o výsledku vyhodnotenia  predložených ponúk bude uchádzačom zaslané 

elektronickou poštou s využitím komunikačného rozhrania vymedzeného pre túto zákazku v rámci 

elektronického nástroja EVOSERVIS. 

Všetky inštrukcie potrebné pre správnu obsluhu softvéru EVOSERVIS sú uvedené na internetovej 

adrese www.evoservis.sk. V prípade akýchkoľvek užívateľských problémov s predmetným 

programom je potrebné obrátiť sa na kontaktné osoby, ktorých údaje sú taktiež uverejnené na tejto 

adrese. 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

 

17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium: 

najnižšia cena celkom vrátane DPH, čiže cena za celý predmet zákazky vrátane DPH (jediné 

kritérium) na základe § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Ponuku uchádzača s 

najnižšou cenou celkom vrátane DPH, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí 

ako úspešnú. 

V prípade, ak ponuku predkladá Záujemca z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v 

príslušnej výške 20%, pričom fakturácia zo strany Záujemcu bude v takomto prípade bez DPH a DPH 

zaplatí Verejný obstarávateľ v príslušnej výške v % do štátneho rozpočtu na Slovensku. 

V prípade ak sa hodnota ponuky predloženej prostredníctvom nástroja EVOSERVIS nebude 

zhodovať s ponukou uvedenou v Návrhu na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Výzvy, 

považuje verejný obstarávateľ za smerodajný údaj uvedený v prílohe č.2 tejto výzvy. 

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia  predložených ponúk bude uchádzačom zaslané elektronickou 

poštou s využitím komunikačného rozhrania vymedzeného pre túto zákazku v rámci elektronického 

nástroja EVOSERVIS. 

 

18. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: 

Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská. 

 

19. Vyhradenie práva: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
http://www.evoservis.sk/
http://www.evoservis.sk/
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1. zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa 

vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude vystavená objednávka úspešnému 

uchádzačovi  

2. nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného 

obstarávateľa 

3. verejný obstarávateľ príjme ponuku s najnižšou cenou, ktorá spĺňa podmienky a požiadavky 

určené na preukázanie účasti v danom postupe  verejného obstarávania a spĺňa všetky požiadavky 

určené v tejto výzve na predmet zákazky 

4. verejný obstarávateľ upozorňuje, že uzatvorí rámcovú dohodu o poskytnutí služby/vystaví 

čiastkovú výzvu len s úspešným uchádzačom, ktorý bude mať vykonaný zápis v registri partnerov 

verejného sektora, v prípade ak to povaha a finančný limit zadávanej zákazky vyžaduje.  

 

20. Ďalšie informácie: 
1. Z postupu verejného obstarávania - predmetného prieskumu trhu, zabezpečovaného formou  

výzvy na predkladanie  cenových ponúk  pre oslovené subjekty a predkladateľov cenovej ponuky 

(ďalej aj ako „uchádzač“)  nevyplývajú na základe predloženej cenovej ponuky žiadne nároky na 

uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky, oprávnenia spojené s revíznymi postupmi 

podľa zákona o verejnom obstarávaní ani právo na úhradu nákladov spojených s jej predložením. 

2. Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 8:00 hod. do 15:00 hod. Podateľňa je otvorená v 

pracovné dni od 8:00 do 12:30 a od 13:00 do 14:00 hod. 

3. Ak sa v tejto Výzve vrátane príloh použil odkaz na konkrétny výrobok, potom platí, že verejný 

obstarávateľ bude akceptovať v ponuke aj ekvivalentné riešenie. 

4. Dodávateľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka je financovaná z fondov EÚ, toto plnenie 

bude predmetom administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného 

Riadiaceho orgánu. 

5. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním tovaru a poskytnutím 

služby kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po ukončení zákazky 

a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/auditu. 

6. Objednávateľ je oprávnený neuzavrieť Rámcovú dohodu/nevystaviť čiastkovú výzvu na plnenie 

ak v rámci kontroly procesu verejného obstarávania zákazky, bolo konštatované porušenie 

zákona. 

7. Vzťahy bližšie  neupravené touto Výzvou na predloženie cenových ponúk zákazky s nízkou 

hodnotou na predmet zákazky: 2.2 Cielená medzinárodná burza práce „Rakúsko – Nemecký Deň 

2017“   sa spravujú príslušnými ustanoveniami Rámcovej dohody o poskytnutí služieb ktorá tvorí 

prílohu tejto výzvy. 

 

V Košiciach, dňa:  18.07.2017 

Vypracoval:                                   

Ing. František Viktorius                            

referát  verejného obstarávania  

            

Neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy tvoria nasledujúce prílohy: 

Príloha č. 1:  Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky 

Príloha č. 2:  Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Príloha č. 3:  Zoznam poskytnutých služieb 

Príloha č. 4:  Rámcová dohoda o poskytnutí služieb (vrátane príloh tejto RD) 

Príloha č. 5:  Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami 

Uchádzač vloží PRÍLOHU č.1,2,3,4   priamo do systému EVOSERVIS 
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Príloha č. 1 

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

 

 

Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky 

 

Obchodný názov:  

Sídlo:   

Štatutárny orgán/osoba 

oprávnená konať v mene 

uchádzača: 

 

Kontaktná osoba:  

IČO:  

DIČ:  

Telefón/fax  

e-mail  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Príloha č.2                           

 

 

Návrh na plnenie kritéria 

 „Cena za predmet zákazky celkom (vrátane DPH) za celý predmet zákazky“ 

 

 

 

 

Obchodné meno uchádzača: 

Sídlo, miesto podnikania:................................ 

IČO:................................... 

 

 

 

 Cena za všetky 

položky celkom eur 

bez DPH  

 

DPH za 

položky  

Cena za všetky 

položky celkom eur s  

DPH 

Cena za všetky položky  

Súčet cien položiek  

   

 

 

* Ak  oslovený subjekt  je/nie je  platcom DPH, uvedie túto skutočnosť:   

   som platcom DPH / nie som platcom DPH  -  (nehodiace sa preškrtnúť) 

 

 

 

 

 

V..................................dňa:.....................................  

                               

 

 

 

Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača :.............................. 
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Príloha č. 3 

 

                                                   Zoznam poskytnutých služieb  
                                   ( ktorým preukazuje svoju technickú a odbornú spôsobilosť) 

 

 
Uchádzač 

 

Obchodné meno/názov: 

 

Sídlo/miesto podnikania:  

 

IČO: 

 

 

 

 

P. č. Odberateľ Miesto poskytnutia služby Lehota poskytnutia 

služby 

Cena celkom 

s DPH 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V........................................dňa .......................................................... 

 

 

Podpis oprávnenej osoby konať v mene uchádzača 
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Príloha č. 4/ako samostatná príloha 

 

 

                                       Rámcová dohoda č. /OSS/2017 o poskytnutí služieb 
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Príloha č. 5 

 

KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI,  

RESP. ZÁUJEMCAMI 

1. Komunikácia, výmena a uchovávanie informácií sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí integritu a 

zachovanie dôvernosti údajov uvedených v ponuke.  

2. Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje 

písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov.  

3. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, využívať komunikačné 

rozhranie systému EVOSERVIS. Pri každej komunikácii medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, 

resp. záujemcom, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVOSERVIS sa vyžaduje  

podpísanie elektronickým podpisom/certifikátom.  

4. Obsahom komunikácie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, bude 

vysvetľovanie tejto Výzvy, prípadné doplnenie súťažných podkladov, vysvetľovanie predložených ponúk. 

5. Ak je odosielateľom informácie verejný obstarávateľ, tak uchádzačovi, resp. záujemcovi, bude na ním 

určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému EVOSERVIS) doručená informácia 

prostredníctvom notifikačného e-mailu, že  k predmetnej zákazke existuje nová správa. Uchádzač, resp. 

záujemca, sa prihlási do systému EVOSERVIS a v komunikačnom rozhraní tohto systému bude mať 

obsah komunikácie. Uchádzač, resp. záujemca, si môže v komunikačnom rozhraní systému EVOSERVIS 

zobraziť celú históriu o komunikácii medzi ním a verejným obstarávateľom, prípadne správcom systému 

EVOSERVIS.  

6. Ak je odosielateľom informácie uchádzač, resp. záujemca, tak po prihlásení do systému EVOSERVIS 

a predmetnej zákazky môže prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVOSERVIS odosielať 

správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi a správcovi systému, pričom odoslanie takej 

komunikácie je podmienené pripojením jeho elektronického podpisu/certifikátu.  

  

                         VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV   

1. V prípade potreby objasnenia požiadaviek uvedených v tejto Výzve, podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní, súťažných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej sprievodnej dokumentácie môže 

ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie, a to prostredníctvom komunikačného rozhrania 

systému EVOSERVIS..  

2. Žiadosti o vysvetlenie tejto Výzvy alebo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania predložené v 

inom jazyku ako slovenskom musia byť preložené do štátneho jazyka, t.j. slovenského jazyka. To sa 

netýka žiadostí, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade rozdielov v obsahu, rozhodujúci je 

preklad do štátneho jazyka, t.j. slovenského jazyka.  

3. Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej 

dokumentácie verejný obstarávateľ oznámi všetkým známym záujemcom prostredníctvom 

komunikačného rozhrania systému EVOSERVIS. 


