
 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, 
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 
Stromová 1,  813 30 Bratislava 1 
odbor pre verejné obstarávanie 
oddelenie učebnicovej politiky 

  
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
 

pre zákazku 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:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
Sídlo:  Stromová 1, 813 30 Bratislava 
IČO:  00164381 
Kontaktná osoba:  Ing. Petra Karasová 
e-mail:  petra.karasova@minedu.sk 
Tel. č.:  +421 2 59 374 480 
 

2. Názov predmetu zákazky: „Propagácia celoživotného vzdelávania“ 
 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  
 
79952000-2 Služby na organizovanie podujatí 
 

4. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je komplexne zabezpečiť organizáciu podujatí a aktivít zameraných na 

propagáciu celoživotného vzdelávania. Aktivity sa uskutočnia v jednom týždni na viacerých 

miestach Slovenskej republiky.  

 
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.   
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
16 000,00 EUR bez DPH (slovom šestnásťtisíc eur bez DPH) 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne 
predpokladanú hodnotu zákazky.  
 

6. Miesto a termín poskytnutia služby:  
Miesto plnenia predmetu zákazky: viaceré miesta Slovenskej republiky   
Termín: počas jedného týždňa v mesiaci október 2017 
 

7. Rozsah predmetu zákazky:  
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.  

 
8. Rozdelenie predmetu zákazky:  

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet 
zákazky. 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
predmetu zákazky. 
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
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10. Podmienky predkladania ponuky a spôsob určenia ceny: 
  e-mailom  

- Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 
štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v 
cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to 
neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa 
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka. 

- Uchádzač predloží ponuku e-mailom na e-mailovú adresu:  
petra.karasova@minedu.sk 
nina.nerusilova@minedu.sk 
 

- V predmete e-mailu je potrebné uviesť: 
obchodné meno uchádzača a heslo: SÚŤAŽ „Propagácia celoživotného vzdelávania“ 
  

11. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 31.08.2017 do 12:00 hod. 
 

12. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.09.2017 
 
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

13.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).  

13.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými 
predpismi.  

13.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné 
miesta, podľa matematických pravidiel. 

13.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny 
a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.  

13.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponuková cenu uvedie v zložení:  
- jednotková cena bez DPH  
- navrhovaná cena bez DPH  
- sadzba DPH a výška DPH  
- navrhovaná cena vrátane DPH. 

13.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej 
prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu 
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo poskytnutia služby. 
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, 
že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu 
ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.  

13.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

13.8 V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane 
platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za 
predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH. 

13.9 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si 
nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom musia 
zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk. 

 
14. Podmienky účasti 

14.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:  

 oprávnenie uchádzača dodávať tovar, poskytovať služby, uskutočňovať práce v 
rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom obchodného 
registra alebo registra hospodárskych subjektov ÚVO. V prípade pochybností je 
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uchádzač povinný v lehote určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie 
podmienok dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. 
 

15. Obsah ponuky 
 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

 
15.1 Vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú prílohu č. 2 tejto 

výzvy „Návrh na plnenie kritérií“ 
    

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
  Najnižšia cena 

   
16.1 Verejný obstarávateľ uskutoční vyhodnotenie ponúk tak, že ponuky zoradí podľa 

celkových cien s DPH za predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od 
najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, 
ktorý ponúkne za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu. 

16.2 Cena za obstarávanú službu 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. 

 
17. Podmienky financovania:   

Zákazka bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Úspešnému uchádzačovi sa neposkytne 
preddavok/záloha. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Ostatné 
podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa sú uvedené v prílohách tejto výzvy. 

 
18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

  Objednávka 
        
 
 
Bratislava, 15.8.2017 

.................................................... 
Ing. Petra Karasová 

odbor pre verejné obstarávanie 
 

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

Ing. Nina Nerušilová 
riaditeľka odboru pre verejné obstarávanie 

 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, 
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 
Stromová 1,  813 30 Bratislava 1 
odbor pre verejné obstarávanie 
oddelenie učebnicovej politiky 

Príloha č.1 

 Názov zákazky 

Propagácia celoživotného vzdelávania 

 

Opis predmetu zákazky 

 

Cieľom zákazky je komplexne zabezpečiť organizáciu aktivít a podujatí zameraných 

na propagáciu a podporu celoživotného vzdelávania. 

 

Rozsah aktivít, ktoré musí zabezpečenie podujatia zahŕňať: 

- organizácia vzdelávacích podujatí v minimálne 20 obciach Slovenska 

- ich organizačné a personálne zabezpečenie, vrátane manažérskeho 

a lektorského, zabezpečenie audiovizuálnej a prezentačnej techniky 

a prenájmu priestorov 

- základné občerstvenie pre účastníkov (v podobe kávy, čaju, minerálky, 

slaného a sladkého pečiva) 

- polygrafické služby pri príprave pozvánok (300ks), informačných letákov 

(500ks) a tlačených programov podujatí (200ks) 

- raut, na podujatiach s medzinárodnou účasťou, pre cca 200 účastníkov 

- ocenenie pre inštitúcie významne prispievajúce k rozvoju celoživotného 

vzdelávania na Slovensku – vo forme reprezentačných predmetov a kvetov 

(5ks) 

- prípravu reklamných predmetov, vrátane rollup-ov (3ks), tašiek (300ks) 

a visačiek so šnúrkou (200ks) 

- tlmočnícke a prekladateľské služby v rozsahu 50 normostrán, simultánne 

tlmočenie SJ-AJ; AJ-SJ (3 dni x 2 osoby) 

- zabezpečenie mediálnej komunikácie v rozsahu prípravy tlačových správ, 

prípravy webovej prezentácie (20hodín), vyhotovenie fotografií (100ks) 

a krátkych videozáznamov (3x3 min), vrátane využitia propagácie na 

sociálnych sieťach, prípadne iných foriem mediálnych partnerstiev 

- ubytovacie služby v rozsahu 20 osobonocí 

- obed na 2 vybraných podujatiach, pre cca 100 účastníkov 

 



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,

VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Stromová 1,  813 30 Bratislava 1

odbor pre verejné obstarávanie

oddelenie učebnicovej politiky

Obchodné meno / názov uchádzača: 

Sídlo / miesto podnikania: 

IČO: 

DIČ:

Kontaktná osoba: 

E-mail: 

Telefón:

Kritérium vyhodnotenia: Najnižšia cena celkom s DPH za celý predmet zákazky

Názov 

kritéria

Počet jednotiek / 

súbor

Cena 

celkom za 

celý 

predmet 

zákazky

1 - Propagácia 

celoživotného 

vzdelávania

Som / nie som¹ platcom DPH.

Ceny uvádzať s presnosťou na dve desatinné miesta.

V dňa

¹ Prečiarknuť nesprávne. V prípade uchádzača neplatiča DPH sa vyhodnocuje cena celkom.

Príloha č.2

Názov zákazky

Propagácia celoživotného vzdelávania

Návrh na plnenie kritérií

meno, priezvisko a podpis osoby 

oprávnenej konať za uchádzača

Cena celkom v €    bez 

DPH

Sadzba DPH v % / 

Výška DPH v €

Cena celkom         

v € s DPH
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