
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

(zákazka je zadávaná v súlade s § 117 Zákona 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  

 

Špeciálne olympiády Slovensko (ďalej len ako „obstarávateľ“) uskutočňuje výber 

dodávateľa na predmet zákazky „Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby“. 

 

Obstarávateľ Vám zasiela 

výzvu na predloženie cenovej ponuky, 

v ktorej sú uvedené základné informácie týkajúce sa zadávania predmetnej zákazky, 

požiadavky na predmet zákazky, jeho technickej a funkčnej špecifikácie / požadované 

množstvo, rozsah predmetu zákazky a požiadavky na plnenie predmetu zákazky, určené 

podmienky účasti a požiadavky na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, 

technickej alebo odbornej spôsobilosti, požiadavky na obsah a formu predloženia cenovej 

ponuky. 

 

Upozornenie 

Túto výzvu na predloženie cenovej ponuky považujte za postup zadávania zákazky, pri 

ktorom sa uplatňuje ustanovenie § 117 zákona o verejnom obstarávaní, z ktorého 

nevyplývajú pre predkladateľa  cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy 

na plnenie predmetu zákazky.   

Predložené cenové ponuky uchádzačov, ani ich časti, obstarávateľ nepoužije na iný ako 

vyššie uvedený účel a bez  súhlasu predkladateľa. 

 

Táto výzva na predloženie cenovej ponuky slúži zároveň ako podklad na určenie 

predpokladanej hodnoty zákazky. 

 

1. Identifikácia obstarávateľa: 

Názov obstarávateľa: Špeciálne olympiády Slovensko 

Sídlo obstarávateľa:   Trnavská 37, 831 04 Bratislava  

IČO:     30811406 

DIČ:    2020993205 

 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  

Eva Gažová 

E-mail: gazova@specialolympics.sk 

 

mailto:gazova@specialolympics.sk


 

2. Predmet zákazky 

 

Názov zákazky: „Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby“. 

Druh zákazky:   Služba 

 

Podrobný opis predmetu zákazky:  

 

Predmetom zákazky je oprava a údržba kancelárskych zariadení a nákup kancelárskeho 

zariadenia pre 3 kancelárie.  

1. Kancelária č.1 – 13,65m2: stôl 200x80cm 1x, držiak káblov 4x, úložný bočný 

policový priestor ku stolu 2x, nízky úložný priestor k stolu 1x, vysoký úložný systém 

800x2000cm 3x, vešiak 1x. 

2. Kancelária č.2 – 23,03m2: stôl 200x80cm 2x, držiak káblov 2x, úložný bočný 

policový priestor ku stolu 2x, nízky úložný priestor k stolu 1x, vysoký úložný systém 

800x2750x650/750 1x, nízky úložný systém na mieru 1200x1000cm 1x,  nízky úložný 

priestor ku stolu 2x, sklenená tabula na stenu 1x, nízka skrinka na malú chladničku 1x, 

rámy obrazov 2x,  

3. Kancelária č.3 - 24,78m2: stôl 200x80cm 2x, držiak káblov 2x, úložný bočný policový 

priestor k stolu 2x, vysoký úložný systém na mieru 800x2750x650/750 1x, sklenená 

tabuľa na stenu 1x, nízky úložný priestor k stolu 2x, obklad steny 1200x2700 1x, 

nízky úložný skrinkový systém 4000x1000cm 3x, policový úložný systém 2400x380 

1x,  

4. Zasadačka – 25,79m2: konferenčný stôl 2400x1200cm 1x, prípojné miesto do stola 

(el. A USB) 2x,  nízky úložný skrinkový systém 4000x1000 5x, drevený obklad na 

stenu k TV 1x, smart TV 75 1x, LED osvetlenie 1x, rámy na obrazy 4x,  

5. Chodbička: posun drevového rámu, nízky úložný systém, grafika na stenu logo ŠOS 

2000x800cm, koberec pokládka a dodávka, maľovanie a úpravy,    

6. Iné: grafický návrh, dodanie, doprava, inštalácia, elektro dopojenie pracovných stolov 

a elektronických zariadení 

Plnenie predmetu zákazky bude zrealizované do 15.10.2020.  

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Zatriedenie podľa spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

30190000-7 | Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby 

36121000-5 | Kancelársky nábytok 

 

 

3. Typ objednávky alebo zmluvy 

Úspešný uchádzač bude poskytovať predmetné služby na základe vystavenej objednávky, 

v ktorých bude špecifikovaný predmet, rozsah poskytovaných služieb a lehoty dodania. 



 

Maximálna cena poskytovaných služieb predmetu zákazky podľa bodu 2. predstavuje 

sumu max. 24 000,- eur bez DPH. 

 

4. Miesto a termín a jazyk dodania predmetu zákazky:  

Miesto dodania predmetu zákazky:  Slovensko 

Lehota dodania predmetu zákazky:  15.10.2020 

Zákazka sa predkladá v slovenskom jazyku. 

 

5. Rozsah ponuky 

Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky podľa opisu zákazky. 

 

6. Podmienky účasti 

Uchádzač musí byť oprávnený dodávať služby, ktoré sú predmetom zákazky.  

 

7. Spôsob stanovenia ceny 

a) Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím služby. 

b) Cena za ponúkané služby musí byť stanovená v zmysle 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 NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

c) Cena musí byť stanovená v EUR s rozdelením na : cena v EUR bez DPH, čiastka 

DPH v EUR a celková cena v EUR s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, musí 

obstarávateľa na uvedenú skutočnosť písomne upozorniť v predkladanej ponuke. DPH 

bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných predpisov, platných 

v čase fakturácie. 

 

8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

a) Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk (100% - ná váha kritéria) je: 

najnižšia celková cena bez DPH v EUR 

b) Obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty 

navrhovanej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. 

Ponuka s najnižšou cenou na 1. mieste poradia bude úspešná. 

 

9. Dôvody na zrušenie súťaže: 

Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

a) Nebude predložená ani jedna ponuka. 

b) Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám. 

c) Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo.   

 



 

10. Obsah cenovej ponuky 

Uchádzač musí  preukázať oprávnenie na poskytovanie služieb predložením fotokópie 

dokladu o oprávnení podnikať uchádzača, spôsobom uvedeným v doklade o oprávnení 

poskytovať služby (nemusí byť úradne osvedčená), ktoré sú predmetom zákazky. Doklad 

musí odrážať skutkový stav v čase, v ktorom uchádzač predkladá ponuku. Uchádzač 

predloží Návrh na plnenie kritérií vyplnením Prílohy č. 1 a Čestné vyhlásenia podľa 

Prílohy č. 2 a 3 tejto Výzvy. 

    

11. Lehota na predkladanie ponúk 

a) Lehota na predkladanie cenových ponúk uplynie dňa 07.08.2020 do 17:00 hod. 

b) e-mailová adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:  

gazova@specialolympics.sk 

c) Ponuky vypracované podľa tejto výzvy majú byť naskenované vo formáte pdf 

a zaslané e-mailom na adresu uvedenú v tomto bode.  

d) Na ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebude obstarávateľ prihliadať 

a budú vrátené odosielateľovi ak bude známy. 

    

12. Ďalšie informácie obstarávateľa 

a) Po vyhodnotení cenových ponúk obstarávateľ oznámi uchádzačom úspešnosť alebo 

neúspešnosť ich ponuky. 

b) Úspešnému uchádzačovi bude vystavená Objednávka. 

c) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej 

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi.  

 

E-mail: gazova@specialolympics.sk 
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Príloha č. 1 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

Verejný obstarávateľ:   

Špeciálny olympiády Slovensko 
Trnavská 37, 831 04 Bratislava  

IČO: 30 811 406 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  

Eva Gažová 

E-mail: gazova@specialolympics.sk 

 

 

Názov zákazky: „Oprava a údržba kancelárskych zariadení a nákup kancelárskeho 

zariadenia“. 

 

Uchádzač:  

 

Názov:   

Sídlo:   

Štatutárny orgán: 

IČO: 

DIČ:    

IČ DPH:    

 
 

č. Názov položky  
cena v EUR 

bez DPH 
Hodnota DPH 

v EUR 
cena v EUR 
vrátane DPH 

1. Celková cena za zákazku       

 
 
 

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

 

                               
 .................................................................... 

                        meno a priezvisko, titul 

  funkcia, podpis* 

 

*Podpis  uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 

v záväzkových  vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 

mailto:gazova@specialolympics.sk


 

Príloha č.2  

 

 ČESTNÉ   VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV 
 

Obchodné meno uchádzača:  ................................................................................................ 

zastúpený 

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu : ............................................................................ 

ako  uchádzač, ktorý  predložil  ponuku  v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou  na  predmet zákazky : „Oprava a údržba kancelárskych zariadení a nákup 

kancelárskeho zariadenia“ ďalej  len  ( „zákazka“)  vyhláseného  Špeciálnymi olympiádami 

Slovensko, Trnavská 37, 831 04 Bratislava ( ďalej len „verejný  obstarávateľ“) výzvou  na  

predloženie ponuky z dňa 04.08.2020, týmto 

čestne  vyhlasujem, že 

 

v súvislosti  s uvedeným postupom zadávania zákazky : 

a) som  nevyvíjal  a nebudem  vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného 

obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle  

ustanovenia § 23 ods. 3 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len  „zainteresovaná  osoba“) 

akékoľvek  aktivity, ktoré by mohli viesť k  zvýhodneniu  nášho  postavenia  v 

postupe  tohto verejného obstarávania, 

 

b) neposkytol som a neposkytnem akékoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe 

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 

odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

 

c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek  situácii, ktorá 

je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

 

d) poskytnem verejnému obstarávateľovi  v postupe tohto verejného obstarávania presné, 

pravdivé a úplné informácie. 

 

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

                 ............................................ 

            meno a priezvisko, titul 

        funkcia, podpis* 

       pečiatka a podpis 

 

*Podpis  uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 

v záväzkových  vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 



 

Príloha č.3  

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA  

 
 

Obchodné  meno  uchádzača :  ............................................................................................... 

zastúpený 

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu : ........................................................................... 

ako  uchádzač, ktorý  predložil  ponuku  v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou  na  predmet zákazky : „Oprava a údržba kancelárskych zariadení a nákup 

kancelárskeho zariadenia“ ďalej  len  ( „zákazka“)  vyhláseného  Špeciálnymi olympiádami 

Slovensko, Trnavská 37, 831 04 Bratislava ( ďalej len „verejný  obstarávateľ“) výzvou  na  

predloženie ponuky z dňa 04.08. 2020, týmto 

 

čestne vyhlasujem, že 

 

v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov  uvedená  spoločnosť nemá  

uložený  zákaz účasti  vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike  alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

............................................ 

            meno a priezvisko, titul 

        funkcia, podpis* 

       pečiatka a podpis 

 

 

 

 

 

 

 

*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 

v záväzkových  vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t.j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 

                                 


