
Výzva na preloženie cenovej ponuky 

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (ďalej 
len „zákon“) Vás žiada o predloženie cenovej ponuky v procese zadávania zákazky podľa § 117 zákona 
na predmet zákazky : „Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní pre zákazky Skalické 
dni 2020 a Trdlofest 2020.“. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:    SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.  
Sídlo:     Námestie slobody 10, 909 01  Skalica 
IČO:     34 140 590 
DIČ:      
Zastúpený:    Ing. Ľudovít Bránecký, Mgr. Veronika Hanzalíková, PhDr. –  
    konatelia 
Email:  
 
2. Druh zákazky: 
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.  
 
3. Názov zákazky:  
„Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní pre zákazky Skalické dni 
2020 a Trdlofest 2020.“  
 
4. Čas trvania zmluvy (zákazky) :  
Počas trvania realizácie procesu verejného obstarávania.  
 

5. Podrobný opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní pre zákazky 
Skalické dni 2020 a Trdlofest 2020, najmä zabezpečenie prípravy vyhlásenia verejného 
obstarávania a zabezpečenia realizácie procesu verejného obstarávania.  
 

6. CPV kód:  
79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie 
79342410-4 Služby v oblasti elektronických aukcií  
 

7. Typ zmluvy  
Zmluva o poskytnutí služieb  
 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:  

3 000 EUR s DPH 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú:  
      Po realizácii procesu verejného obstarávania. 



 
10. Požiadavky na uchádzača , podmienky účasti uchádzačov: 

Uchádzač musí spĺňať: 
a) podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e)  
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov – je oprávnený poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu 
zákazky a 
b) podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú podľa § 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 - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu.   
 
Uchádzač,  u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov bude z prieskumu trhu vylúčený. 
 
c) vyplniť cenovú ponuka, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 
 

11. Lehota a miesto na predkladanie ponuky:  
                                                 do 2.09.2019 do 12:00 hod. 
Doručenie osobne alebo poštou na adresu: 
SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Námestie slobody 10, 909 01  Skalica (kultúrny 
dom v Skalici, prvé poschodie). Uchádzač  vloží svoju cenovú ponuku v listinnej forme  podľa 
bodu 10 Výzvy na predloženie cenovej ponuky – Požiadavky na uchádzača, do nepriehľadnej 
obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená nasledovnými údajmi: 
- adresa predkladania ponúk  (adresa verejného obstarávateľa bod 1. Výzvy na predloženie 
cenovej ponuky),  
- adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania,  
- označenie zákazky „Zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní“. 
Osobné doručovanie: Pracovný čas sekretariátu riaditeľa SPRÁVY MESTSKÉHO MAJETKU, 
s.r.o. (Kultúrny dom v Skalici, prvé poschodie) pre osobné doručovanie písomností na účely 
tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 8:00 h do 12:00 h a od 12:30 h 
do 15:00 h, kedy je možné zo strany záujemcov/uchádzačov doručovať.  
Vysvetľovanie, resp. komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 
sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-mailovej adresy: sekretariat@smmskalica.sk,  
 
12. Otváranie ponúk 
Otváranie ponúk  sa uskutoční v zasadacej miestnosti SPRÁVY MESTSKÉHO MAJETKU, 
s.r.o., dňa 2.09.2019 o 13:00 hod. 
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom prostredníctvom e-mailu.  
 
13. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 
a) Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, e-mail, IČO, DIČ, IČ DHP 



b) Cenová ponuka: cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena za celý predmet 
zákazky.  
 
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
Uvádzač uvedie cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH v EUR (ak uchádzač nie je platiteľom DPH, 
uvedie túto skutočnosť v ponuke), viď Príloha č. 1. 
Cena za predmet zákazky je maximálna, pričom musí zahŕňať všetky plnenia nevyhnutné pre 
riadne splnenie predmetu zákazky.  
 
15. Kritérium na hodnotenie ponuky:  
Kritériom na hodnotenie ponúk bude cena – najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH.  
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk                       
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú                         
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť, keď sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola 
súťaž vyhlásená a nebolo ich možno predvídať. Ponuky uchádzačov musia byť vypracované                        
v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa podrobne stanovených v 
súťažných podkladoch. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a 
predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených 
súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku len na jeden predmet plnenia, 
a to zabezpečenie odborných služieb vo verejnom obstarávaní pre zákazku Skalické dni 
2020 alebo Trdlofest 2020.“  

 
16. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  

Predmet tejto výzvy bude financovaný z vlastných zdrojov Verejného obstarávateľa.  
 

17. Ďalšie informácie:  
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých cenové ponuky sa vyhodnocovali, 
výsledok vyhodnotenia cenových ponúk. Všetky výdavky a náklady súvisiace s prípravou 
a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Pokiaľ dôjde v priebehu procesu VO k objasňovaniu podmienok v procese verejného 
obstarávania, túto informáciu verejný obstarávateľ zverejní aj na webovom sídle verejného 
obstarávateľa v sekcii: Verejné obstarávanie, výzvy na predkladanie ponúk, vysvetľovanie 
podmienok účasti pre všetkých záujemcov/uchádzačov.  
Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšej ponuky pri postupe zadávania zákazky 
nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.  
  
 Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa nasledujúcich pravidiel: 
 
Verejný obstarávateľ posúdi predloženie všetkých požadovaných dokumentov a dokladov 
v zmysle výzvy na predkladanie ponúk. V prípade, ak nebudú zo strany uchádzača predložené 



všetky potrebné doklady a dokumenty, bude uchádzať vyzvaný k predloženiu týchto dokladov 
a forme predloženia dokladov, prostredníctvom kontaktnej e-mailovej adresy, ktorú uchádzači 
uviedli vo svojich ponukách.  
  
Na základe ponúknutého kritéria, ktorým je celková cena v EUR s DPH, bude vyhodnotené 
poradie ponúk. Verejný obstarávateľ zašle výsledok a poradie ponúk všetkých uchádzačom, 
ktorí predložili svoje ponuky v lehote na predkladanie ponúk, a to prostredníctvom e-mailu. 
Úspešný uchádzač bude vyzvaný k podpisu zmluvy elektronicky, prostredníctvom kontaktného 
e-mailu.  

 
 

19. Prílohy 
Príloha č. 1: Cenová ponuka  
 
 
 
V Skalici 23.08.2019 

 

 

 

 

....................................................                       .......................................................... 
 Ing. Ľudovít Bránecký, v.r.                                 Mgr. Veronika Hanzalíková, PhD., v.r. 
     konateľ spoločnosti                                                      konateľka spoločnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy č. 1: Cenová ponuka  


