
 
 Stromová 1,  813 30 Bratislava 1 
 odbor pre verejné obstarávanie 

  
 

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. Daniela Tomovičová 
e-mail:  daniela.tomovicova@minedu.sk 
Tel. č.:  +421 2 59 374 432 
 

2. Názov predmetu zákazky: Komplexné organizačné zabezpečenie vybraných podujatí na 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2018 

 
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):  

79952000-2 Služby na organizovanie podujatí 
79952000-3 Služby na organizovanie kultúrnych podujatí 
 

4. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je zabezpečenie priestoru na galavečer Ceny za vedu a techniku vrátane 
vybavenia priestorov, cateringu, umeleckého programu a súvisiacich služieb. Zároveň je 
súčasťou predmetu zákazky zabezpečenie priestoru na Festival vedy a techniky, Národnú 
konferenciu a podujatia Veda netradične a súvisiacich služieb. 
 
Podrobný opis predmetu zákazky na poskytnutie služby tvorí prílohu č. 1, č. 2,  č. 2a) a č. 3 tejto 
výzvy.   
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 
191 633,00 EUR bez DPH (slovom stodeväťdesiatjedentisíc šesťstotridsaťtri eur bez DPH) 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne 
predpokladanú hodnotu zákazky.  
 

6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
Miesto: Bratislava 
Termín:  07.11. 2018 – 31.12. 2018 
 

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:  
daniela.tomovicova@minedu.sk    
 

- V predmete e-mailu je potrebné uviesť: 
obchodné meno uchádzača a heslo: SÚŤAŽ „TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY“ 
  

11. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 14.9.2018 do 12:00 hod. 
 

12. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2018. 
 
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. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
ponuková cenu uvedie v zložení:  
- navrhovaná cena bez DPH  
- výška DPH  
- navrhovaná cena vrátane DPH. 

13.5. 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.  

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

13.7. 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. 

13.8. 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:  

Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 
§ 32 ods. 1 zákona, spôsobom podľa § 32 ods. 2 zákona alebo podľa § 152 zákona.  
Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ 
vyhodnotí splnenie osobného postavenia náhľadom do Zoznamu hospodárskych 
subjektov. Ak nie je zapísaný v uvedenom zozname, uchádzač v ponuke predloží 
doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, alebo najneskôr v lehote 
stanovenej verejným obstarávateľom, nie kratšej ako 3 prac. dni. 
 

14.2.  Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo 
odbornej spôsobilosti: 
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14.2.1. § 34 ods. 1 písm. a) zákona: zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 
tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania (3.9.2018) s uvedením cien, lehôt 
dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. 

 
14.3. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti 

podľa § 34 zákona musia byť v ponuke predložené ako skeny (pri ponuke 
doručenej e-mailom, pričom verejný obstarávateľ môže žiadať predloženie 
originálov), alebo ako originály, alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ je 
ponuka predložená v listinnej podobe. 
 

14.4. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom 
obstarávaní, tento preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo 
odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny spoločne. 

 
14.5. K prepočtu cudzej meny na EUR sa použije kurz Európskej centrálnej banky platný  

ku dňu 3.9.2018. 
 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov k bodu 14.2.1 - § 34 ods. 1 písm. a) zákona 
 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zoznamom poskytnutých služieb a referenciami preukázal, 
že sám uchádzač za predchádzajúce tri roky zrealizoval zákazku predmetom plnenia ktorej 
bolo komplexné organizačné zabezpečenie kultúrneho alebo spoločenského podujatia v min. 
hodnote 70 000 eur bez DPH.  

 
Za referenciu je možné považovať iba takú dodávku, ktorej realizácia nebola predčasne 
ukončená z dôvodu odstúpenia od zmluvy na základe porušení zmluvných, resp. zákonných 
povinností zo strany dodávateľa. 

 
Verejný obstarávateľ odporúča, aby zoznam poskytnutých služieb a dôkaz o plnení 
obsahoval minimálne: 

 názov a sídlo odberateľa, 

 kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, 
tel. č., e-mail), 

 predmet dodávky, 

 opis predmetu dodávky, 

 doba dodania, 

 cena dodania bez DPH celkom. 
 

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“, 
15.2. Doklady určené na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 14 tejto výzvy. 
15.3. Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o poskytovaní služieb osobou oprávnenou konať za 

uchádzača - príloha č. 3 tejto výzvy 
    

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

 
17. Podmienky financovania:   
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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:  

  Zmluva o poskytovaní služieb 
        
 
Bratislava, 3.9.2018 
 
 ____________________________ 
 Mgr. Matej Sliška 
 vymenovaný na zastupovanie riaditeľa  
 odboru pre verejné obstarávanie 
 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky a rámcový scenár a požiadavky na zabezpečenie 
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií a cenník (xls súbor) 
Príloha č. 2 a) Rámcový  scenár a požiadavky na zabezpečenie 
Príloha č. 3: Zmluva o poskytovaní služieb  
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Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

 
Názov zákazky 
Komplexné organizačné zabezpečenie vybraných podujatí na Týždeň vedy a techniky na 
Slovensku 2018 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 
,,ministerstvo“), ako koordinátor štátnej vednej a technickej politiky v SR, organizuje každoročne 
v spolupráci s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spolupráci s Centrom  
vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (ďalej len „ NCPVaT CVTI SR“), podujatie 
,,Týždeň vedy a techniky na Slovensku“ (ďalej len ,,TVT“). V roku 2018 sa bude realizovať 15. 
ročník TVT (TVT bol prvýkrát vyhlásený v roku 2004). 
 
Termín podujatia: 
5. - 11. novembra 2018.  
 
Cieľ podujatia: 
Hlavným cieľom TVT je zvýšiť povedomie verejnosti o vede a technike a jej význame pre 
spoločnosť, ako aj zlepšiť vnímanie vedy spoločnosťou. Podujatie je zamerané aj na zvýšenie 
záujmu mladej generácie o vedu a techniku a o štúdium vedeckých a technických disciplín. 
Súčasťou podujatia TVT sú najmä galavečer Ceny za vedu a techniku, Festival vedy a techniky, 
Národná konferencia a podujatie Veda netradične. 
 
 
Veda netradične - interaktívna výstava o vede a technike 
Cieľ: Myšlienkou tohto podujatia je ukázať výsledky výskumu, vývoja a inovácií v praxi širokej 
verejnosti a najmä mládeži. Všetky tieto výsledky budú predstavené interaktívnou a hravou formou, 
prostredníctvom rôznych experimentov a exponátov. Pripravené budú rôzne interaktívne stanovištia 
(stánky) zamerané na rôzne oblasti prírodovedných a technických odborov. Prezentovať sa 
budú exponáty,  experimenty a  exhibície, ktoré priblížia výsledky výskumu a vývoja na Slovensku. 
V roku 2018 sa uskutoční už 6. ročník tohto pre verejnosť veľmi zaujímavého podujatia.  Cieľom 
podujatie je ukázať vedu netradičným spôsobom – tak ako ju verejnosť bežne nevníma a zároveň 
motivovať mladých ľudí k záujmu o vedu a techniku.  
Termín konania: 8. a 9. november 2018 od 9.00 do 20.00 hod 
Cieľová skupina: Široká verejnosť, mládež, školské skupiny  
Organizátor: NCPVaT, MŠVVŠ SR 
 
 
Festival vedy a techniky- AMAVET (ďalej len „FVaT) 
Súťažná prehliadka vedecko-technických projektov a výskumných prác mladých vedcov je tradične 
jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Jeho organizátorom je Asociácia 
pre mládež, vedu a techniku o. z. (AMAVET) a realizuje sa v spolupráci s Centrom vedecko-
technických informácií SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. V roku 2018 sa 
uskutoční už 21. ročník tejto mimoriadne atraktívnej súťaže a zároveň prehliadky vedecko-
technických projektov a výskumných prác žiakov základných a stredných škôl. Žiaci budú 
prezentovať svoje práce formou panelovej prezentácie, alebo trojrozmerného exponátu. Ročne sa 
na tejto celoštátnej súťaži aktívne zúčastní viac ako 100 mladých ľudí s projektmi z celej krajiny a na 
podujatie sa príde pozrieť veľké množstvo návštevníkov z radov žiakov, pedagógov, vedeckých 
pracovníkov a širokej verejnosti.  Festival vedy a techniky je už roky jedinečnou prehliadkou 
výsledkov vedecko-výskumnej činnosti mladých ľudí. Z množstva projektov komisia zložená z 
odborníkov vyberá tie najlepšie a najzaujímavejšie, autori ktorý získajú množstvo hodnotných cien 
ako aj možnosť reprezentovať Slovensko na prestížnych medzinárodných podujatiach. 
Termín konania: 8.  – 9. november 2018 od 9.00 do 20.00 hod. 
Cieľová skupina: Široká verejnosť, mládež, školské skupiny 
Organizátor: AMAVET, o. z ;  
Spoluorganizátor: CVTI SR, MŠVVŠ SR 
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Galavečer - Cena za vedu a techniku  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy 

a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti každoročne udeľuje najvyššie ocenenie 

v oblasti vedy a techniky „Cenu za vedu a techniku“. 

Návrhy predkladajú predstavitelia vedeckej komunity formou návrhových listov. Zaslané návrhy 

prerokuje Komisia pre posudzovanie návrhov na udelenie Ceny za vedu a techniku, ktorá ministrovi 

školstva, vedy, výskumu a športu SR odporučí kandidátov na udelenie ceny. Vybraní kandidáti budú 

ocenení v rámci slávnostného galavečera konaného počas Týždňa vedy a techniky 2018. 

 

V roku 2018 Cena za vedu a techniku bude udelená v nasledovných kategóriách: 
1. Osobnosť vedy a techniky 
2. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky 
3. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov 
4. Popularizátor vedy 
5. Vedecko-technický tím roka 

V každej kategórii sa odovzdávajú tri ceny.  

Termín konania: 8. november 2018 od 19.00 hod. 
Cieľová skupina: ocenení vedci a vedecko-technické tímy, zástupcovia sektorov výskumu a 
vývoja, zástupcovia ministerstva, partneri týždňa vedy. 
Organizátor: MŠVVŠ SR, NCP VaT  
 
 
Národná konferencia 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy 

a techniky a vyvolať diskusiu na aktuálne otázky z oblasti vedy a techniky organizuje počas TVT 

Národnú konferenciu. 

Termín konania: 8. november 2018 cca od 9.00 hod. do 13.00 hod. 
Cieľová skupina: zástupcovia sektorov výskumu a vývoja, zástupcovia ministerstva, partneri 
týždňa vedy. 
Organizátor: MŠVVŠ SR, NCP VaT 
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Príloha č. 2a): Rámcový  scenár a požiadavky na zabezpečenie 
 
Názov zákazky 
Komplexné organizačné zabezpečenie vybraných podujatí na Týždeň vedy a techniky na Slovensku 
2018 

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku je udeľovanie ocenení za prácu a výsledky v 
oblasti vedy a techniky.  

Udeľovanie Ceny za vedu a techniku prebieha v nasledujúcich kategóriách: 

 osobnosť vedy a techniky; 
 celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky; 
 osobnosť vedy a techniky do 35 rokov; 
 popularizátor vedy; 
 vedecko-technický tím roka. 

V každej kategórii sa odovzdávajú tri ceny.  

Scéna:  
Dodávateľ zabezpečí scénu, ktorá bude dôstojná a reprezentujúca (napr.  čierny záves s trblietavým 
dekorovaním; svetelná stena alebo iný ekvivalent zodpovedajúci vysokej úrovni podujatia). 
Súčasťou scény bude taktiež veľkoplošná obrazovka s rozmerom cca 4x3 metre určená na 
projekciu.  
Priebeh podujatia:  
Podujatie bude mať dĺžku cca 1,5 hodiny. Bude pozostávať z úvodného kultúrneho vystúpenia a 
úvodného moderátorského vstupu. Nasledovať bude odovzdávanie cien pričom každú z cien bude 
odovzdávať ministerka. Ministerku moderátor vyzve na predanie ceny ocenenému, ktorý taktiež 
príde na pódium. Celý program bude prerušovaný kultúrnymi vystúpeniami a vysielaním 
videomedailónikov jednotlivých ocenených. Nasledovať bude záverečný vstup moderátora 
a záverečný kultúrny program. Po skončení oficiálnej časti bude hrať reprodukovaná hudba 
a prebiehať bude individuálna zábava galavečera.  
 
Obsadenie:  

- Moderátor podujatia - požadujeme minimálne 3 ročné skúsenosti z moderovania podujatí za 
účasti významných hodnostárov na úrovni ministra a vyššie. 

- Kultúrny program - v rámci programu bude realizovaných 6 kultúrnych vstupov, každý 
s dĺžkou minimálne 5 minút. Kultúrny program bude pozostávať s hudobných alebo 
tanečných čísel zabezpečených skúsenými umelcami (požadujeme minimálne 3 ročné 
skúsenosti z vystupovania na významných podujatiach za účasti významných hodnostárov 
na úrovni ministra a vyššie) 

- Hostesky – počas odovzdávania cien budú na pódiu asistovať hostesky podávajúce 
ocenenia a kytice 

Scenár podujatia: 
Víťazný dodávateľ vypracuje podrobný návrh scenára podujatia, ktorý predloží objednávateľovi na 
schválenie. 

Technické zabezpečenie:  

Na podujatie požadujeme zabezpečiť náležité osvetlenie a ozvučenie, kamerové a záznamové 
systémy tak, aby bolo možné z podujatia spracovať kvalitný výstup vhodný aj na umiestnenie v TV.  

Záznam z podujatia:  
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Z podujatia požadujeme zabezpečiť kvalitný záznam, ktorý bude spĺňať parametre požadované 
televíznymi stanicami. Budeme požadovať dodať celý nespracovaný záznam z podujatia, skrátený 
záznam z podujatia s dĺžkou cca 45 – 60 minút a skrátený zostrih s dĺžkou do 5 minút. Záznamy 
budú podliehať schvaľovaniu zo strany objednávateľa. Požadujeme aspoň jednu kontrolnú 
projekciu.  Schválené výstupy budeme požadovať odovzdať na DVD resp. inom záznamovom 
médiu v dvoch kópiách. Technické a iné podmienky pre vytvorenie a spracovanie záznamu si 
kompletne zabezpečí dodávateľ.  

Videomedailóniky:  

Ako súčasť programu budeme požadovať vytvorenie kvalitných videomedailónikov ocenených 
osobností na dostatočnej kvalitatívnej i obsahovej úrovni. Medailóniky budú mať dĺžku 40 až 70 
sekúnd a budú približne na úrovni medailónikov z podujatia Vedec roka SR (príklad: 
https://www.youtube.com/watch?v=ccvHKedcLQM) Každá ocenená osobnosť resp. tím bude mať 
vlastný medailónik. Spracovanie medailónikov bude taktiež podliehať schvaľovaniu objednávateľa 
a požadujeme aspoň jednu kontrolnú projekciu.  Videomedailóniky budú mať úvodné a záverečné 
prvky, dodané objednávateľom a budú v jednotnej línii.  

Organizačné zabezpečenie:  

Dodávateľ je povinný zabezpečiť kompletné personálne, technické a organizačné zložky 
v množstve a kvalite zodpovedajúcej potrebám prípravy, realizácie a postprodukcie kvalitného 
podujatia a záznamu z neho.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ccvHKedcLQM
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Príloha č. 2:  

 
Neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu je cenník, ktorý musí byť predložený spolu 
s návrhom na plnenie kritérií. Cenník tvorí samostatný xls súbor. 
 

 

Názov zákazky: 
Komplexné organizačné zabezpečenie vybraných podujatí na Týždeň vedy a techniky na 
Slovensku 2018 
 

 Návrh na plnenie kritérií   

         
Obchodné meno / názov uchádzača:   

  
 

   
 

 Sídlo / miesto podnikania:    

  
 

   
 

 IČO:   

  
 

   
 

 DIČ:    

  
 

   
 

 Kontaktná osoba:    

  
 

   
 

 E-mail:    

  
 

   
 

 Telefón:    

  
 

   
 

 
Kritérium vyhodnotenia: Najnižšia cena celkom v € s DPH za celý predmet zákazky.  
V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH sa vyhodnocuje cena celkom v € bez DPH, 
nakoľko to je konečná cena. 

Názov 
kritéria 

Počet jednotiek / súbor 
Navrhovaná cena 

celkom v € bez DPH 
Sadzba DPH v % / 

Výška DPH v € 

Navrhovaná cena 
celkom  

v € s DPH 

Cena 
celkom za 
celý 
predmet 
zákazky 
(celková 
konečná 
cena) 

1 –  Komplexné 
organizačné 
zabezpečenie vybraných 
podujatí na Týždeň vedy 
a techniky na Slovensku 
2018 
 

    

Som / nie som¹ platcom DPH.  
   

 
 Ceny uvádzať s presnosťou na dve desatinné miesta. 

  
 

 

  
 

   
 

 
   

   
 

 V    dňa    
 

  
 

   
 

 

  
  

  

  
 

 

  

 
meno, priezvisko a podpis osoby 
oprávnenej konať za uchádzača 

 

  
 

   
 

 ¹ Prečiarknuť nesprávne.  
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Príloha č. 3: Zmluva o poskytovaní služieb 

 
 
 

Komplexné organizačné zabezpečenie vybraných podujatí na Týždeň vedy a techniky na Slovensku 
2018. 

 

Zmluva o poskytovaní služieb 
 

uzavretá podľa  § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

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

( ďalej len „zmluva“ ) 
 
 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

 
1.1.   Objednávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

sídlo: Stromová 1, 813 30  Bratislava 
zastúpený: JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., ministerka  
IČO: 00164381 
IČ DPH: SK2020798725 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 

č. účtu IBAN: SK93 8180 0000 0070 0006 3935 
 
osoba zodpovedná za vecné plnenie: Bc. PhDr. Marek Hajduk, PhD. 
(ďalej len „objednávateľ“)  

 
1.2.   Poskytovateľ:   

sídlo:   
zastúpený:   
IČO:    
DIČ:    
IČ DPH:   
bankové spojenie:  
č. účtu IBAN:   
zapísaný:  
 
osoba zodpovedná za vecné plnenie:  
(ďalej len „poskytovateľ“) 

 
(ďalej spolu len  „zmluvné strany“)  

Preambula 

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s názvom „Komplexné 
organizačné zabezpečenie vybraných podujatí na Týždeň vedy a techniky 2018“, ktorého úspešným 
uchádzačom sa stal poskytovateľ.  Predmet zákazky bol obstarávaný v súlade s § 117 zákona 
o verejnom obstarávaní“) ako zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby v súlade s Prílohou 
č. 1 zákona o verejnom obstarávaní.  
  

Názov zákazky: 
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Článok II 
Predmet zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie a poskytovanie služieb poskytovateľom  pre 
objednávateľa, detailne špecifikovaných  v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy (ďalej len „služby). 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne      
plnenie záväzkov poskytovateľa vyplývajúcich zo zmluvy a jej príloh.  

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby objednávateľovi na odbornej úrovni za 
podmienok uvedených v tejto zmluve a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu 
podľa  čl. IV. 

2.4 Miestom konania podujatia „Týždeň vedy a techniky 2018“ je : .....................  

 

Článok III 
Špecifikácia predmetu plnenia zmluvy, zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu 

 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby v mieste konania podujatia 
uvedenom v čl. II bod 2.4.   

3.2 Špecifikácia a rozsah poskytovaných služieb sú uvedené  v Prílohe č. 1  a prílohe č. 2 a 2a) 
zmluvy. 

3.3 Poskytovateľ zodpovedá  za kvalitu a úplnosť ním poskytnutých  služieb. Ak objednávateľ zistí 
počas platnosti a účinnosti zmluvy vady poskytnutých služieb, je poskytovateľ povinný tieto 
vady bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 hodiny od oznámenia  
reklamácie služieb kontaktnou osobou objednávateľa.  

3.4 Za vady služieb sa považujú najmä služby poskytnuté v rozpore so špecifikáciou uvedenou 
v Prílohe č. 1, , oneskorené a neúplne poskytnuté služby, služby s právnymi a faktickými 
vadami. 

3.5 Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť z tohto záväzkového vzťahu, je povinná 
nahradiť škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie 
povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni 
jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto 
prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku 
túto prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď 
povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych 
pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, 
s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť za škodu sa ďalej spravuje ustanovením § 
373 a nasl. Obchodného zákonníka.   

Článok IV  
Cena a platobné podmienky 

 

4.1 Celková cena za  poskytovanie služieb je zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne: 
 

Celková cena bez DPH  .......................... 
DPH vo výške 20% : .......................... 
Celková cena s DPH:                 .......................... 
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4.2 Cena za poskytovanie jednotlivých služieb je stanovená v Prílohe č. 2. Dohodnutá    celková 
cena uvedená v bode 4.1 je maximálna.  

4.3 Cena je stanovená podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  18/1996 Z. z.       
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej       
republiky č. 87//1996 Z .z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

4.4 Úhrada dohodnutej ceny za poskytované služby sa bude realizovať bezhotovostne, bankovým 
prevodom v prospech účtu poskytovateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Súčasťou každej 
faktúry musí byť Protokol o odovzdaní služieb, v ktorom budú uvedené a vyčíslené skutočne 
poskytnuté služby objednávateľovi.  

4.5 Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru za poskytovanú službu bezodkladne, najneskôr do 
piatich pracovných dní po protokolárnom odovzdaní služieb. 

4.6 Splatnosť faktúr vystavených poskytovateľom je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia 
objednávateľovi. 

4.7  Faktúra vystavená poskytovateľom musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu 
podľa zákona č. 222/2004 Z.z o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, vrátane príloh podľa bodu 4.5 tohto 
článku, objednávateľ má právo vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie a prepracovanie. 
V takom prípade začne plynúť lehota splatnosti faktúry prevzatím doplnenej a prepracovanej 
faktúry objednávateľom.  

4.8 Poskytovateľ doručí faktúru objednávateľovi aj v textovo čitateľnej elektronickej podobe  
na e- mailovú adresu objednávateľa jana.krchnava@minedu.sk 

4.9 Za úhradu faktúry podľa tejto zmluvy sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na 
bankový účet poskytovateľa v dobe splatnosti uvedenej na faktúre, v súlade s bodom 4.7 
tohto článku. 

4.10 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutom termíne  je poskytovateľ 
oprávnený od objednávateľa požadovať uhradenie úroku z omeškania v sadzbe podľa § 369a 
Obchodného zákonníka.  

Článok V 
Osobitné ustanovenia 

 

5.1 Komunikácia zmluvných strán v rámci plnenia tejto zmluvy sa uskutoční prostredníctvom 
určených kontaktných osôb, ktorými sú:  

 
- za poskytovateľa:  

tel.:  
e-mail:  

- za objednávateľa: Ing. Róbert Szabó, PhD. 
tel.: +421 2 59374 716 
e-mail: robert.szabo@minedu.sk 

 

5.2 Poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, po tom ako sa o tom dozvedel, písomne 
informovať objednávateľa o akýchkoľvek okolnostiach dôležitých pre riadne poskytovanie 
služieb a akýchkoľvek okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zmenu alebo doplnenie pokynov 
objednávateľa voči poskytovateľovi. 

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať poskytovateľa 
o všetkých skutočnostiach, ktoré majú podstatný význam pre poskytnutie služieb. 

5.4 Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť 
potrebnú pre poskytovanie služieb. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi 
všetky dokumenty a informácie, ktoré sú potrebné na poskytovanie služieb, pokiaľ z povahy 
týchto dokumentov/informácií nevyplýva, že ich má obstarať poskytovateľ. Poskytovateľ je 
povinný  
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po ukončení zmluvy odovzdať bez zbytočného odkladu objednávateľovi všetky veci, ktoré od 
neho prevzal pri poskytovaní služieb. 

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje informovať poskytovateľa o vzniknutých škodách, ktorých 
spôsobenie sa pripisuje zamestnancom poskytovateľa a ostatným osobám plniacim jeho 
úlohy podľa tejto zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po ich zistení. 

Článok VI 
Trvanie a zánik zmluvy 

6.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to  do 31.12.2018. 

6.2 Zmluva zaniká: 
      a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, 
      b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
      c) odstúpením od tejto zmluvy. 

 

6.3 Od tejto zmluvy  je možné odstúpiť v prípadoch ustanovených zákonom a v prípade 
podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou. 

6.4 Za podstatné porušenie povinností poskytovateľa sa považuje porušenie povinností 
vyplývajúcich z čl. II, III a IV. 

6.5 Za podstatné porušenie povinností objednávateľa sa považuje omeškanie s úhradou faktúry 
presahujúce viac ako 30 kalendárnych dní.   

6.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť vyhotovené písomne, doručené druhej zmluvnej na adresu 
uvedenú v záhlaví zmluvy, resp. na jej poslednú známu adresu a musí byť v ňom uvedený 
dôvod odstúpenia s odvolaním na konkrétne ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. 

6.7 Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody podľa ustanovení § 373 
a nasl. Obchodného zákonníka. 

Článok VII 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

7.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení 
neskorších predpisov. 

7.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

7.3 Právne vzťahy   touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia predovšetkým Obchodným 
zákonníkom, zákonom o verejnom obstarávaní a   a ostatnými  všeobecne záväznými 
právnymi predpismi  Slovenskej republiky. 

7.4 Doručením písomnosti medzi zmluvnými stranami sa na účely tejto zmluvy rozumie prijatie 
zásielky v písomnej forme jej adresátom. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia 
zásielky druhej zmluvnej strane nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky 
odosielateľovi alebo dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom. Zmluvné strany môžu 
písomnosti doručovať aj prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailové adresy uvedené 
v čl.  V , alebo osobne na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ak v zmluve nie je uvedené 
inak. 

7.5 Akékoľvek zmeny  zmluvy je možné uskutočniť výlučne formou očíslovaných písomných 
dodatkov  podpísaných  oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ak to neodporuje § 
18 zákona o verejnom obstarávaní, a ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

7.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií, Cenník 
Príloha č. 2a) – Cena za vedu a techniku - rámcový scenár a požiadavky na zabezpečenie 
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7.7 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise 
objednávateľ dostane štyri rovnopisy a poskytovateľ dostane dva rovnopisy  

7.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva je prejavom vôle obidvoch zmluvných strán, je uzavretá 
slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie v rozpore s poctivým obchodným stykom, zmluvné strany 
jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
     V Bratislave dňa       V ..................... dňa  

 

 

 

Za objednávateľa: Za poskytovateľa: 
 
V Bratislave, dňa _________ 

 
V .........., dňa 
 
 

____________________________ 
JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. 

ministerka 

____________________________ 
 


