
 

                                    Zverejnené  na  webovom  sídle  verejného  obstarávateľa, dňa  29.11.2019 

_____________________________________________________________________________________________ 

Vec: Výzva  na predloženie  cenovej  ponuky  vybraných služieb  v  rámci  projektu  verejného  obstarávateľa 

  

                                                                                I. 

1.   Názov verejného obstarávateľa:  Národný energetický klaster NEK, Záhradnícka č. 72, 821 08 Bratislava – Ružinov, 
Slovenská republika, IČO:  45738033 

2.  Registrácia:  záujmové združenie právnických osôb, reg. č.:   ObU-BA-OVVS2-2012/06948, na Okresnom úrade 
Bratislava, odbore všeobecnej vnútornej správy. 

3.     Používateľské ID verejného obstarávateľa:  10005970 

4.     Štatutárny orgán- lokálny administrátor, konzultant:  Ing. Tomáš Novotný, MBA 

5.     Osoba oprávnená poskytovať informácie a vysvetlenia, konzultant: Martin Lokaj 

6.     Kontakt:  Internetová adresa:   www.nek.sk,    oficiálna mailová adresa:  info@nek.sk ,    tel.:  00421 910 961 141 

7.   Klasifikácia zákazky: zákazka s nízkou hodnotou, podľa § 5 v spojení s § 117 zákona o VO, Kód CPV ( príloha č. 1 
zákona o VO ): 79950000-8  organizovanie výstav, veľtrhov, kongresov, seminárov, vzdelávacie a školiace služby a služby  
na organizácii podujatí. 

8.   Názov projektu verejného obstarávateľa:   Koncipovanie inovačných nástrojov energetických a environmentálnych 

klastrových habitatov. 

9.     Predpokladaná hodnota zákazky: 14.000,00 € ( slovom:  štrnásťtisíc euro )                                                                                 

10.  Predmet zákazky: obstaranie a zabezpečenie služieb: občerstvenie účastníkov workshopov a konferencie, prenájom 
a  úlohy, inštalácia a zhotovenie grafických výstavných panelov a audio -  video  technické zabezpečenie organizačno-
technické zabezpečenie a obslužné činnosti výučby a odborného programu, prednášok, riešenie spoločnej výskumnej 
konferenčných a výučbových priestorov.                                                                             

11.  Špecifikácia zákazky: v celom rozsahu všetkých predpísaných položiek, uvedených v tabuľke v prílohe č. 1 tejto 
Výzvy.    

  

                                                                                 II. 

1.   Záujemca - predkladateľ cenovej ponuky uvedie či je/nie je platcom dph, následne vyplní všetky jednotlivé rubriky 
tabuľky a uvedie ceny bez DPH a prípadne s DPH. 

2.  Záujemca uvedie svoje IČO, na základe ktorého verejný obstarávateľ preverí oprávnenie záujemcu  v predmete 
obstarávania ( elektronický výpis z príslušného registratúrneho orgánu preverí a bude internou prílohou č. 2  
dokumentácie záujemcu ). 

3.  Záujemca musí spĺňať predpoklad oprávnenia minimálne jednej činnosti v popise predmetu podnikania a to : 
organizovanie kultúrnych, či  spoločenských a iných podujatí, resp. školení, odborných kurzov a seminárov a výstav, 
výskumu a vývoja a pod. 

4.   Záujemca zároveň pripojí štatutárnym orgánom podpísané Čestné prehlásenie ( v prílohe č. 3 tejto Výzvy ) v ktorom 
potvrdí svoje postavenie a splnenie požadovaných náležitostí ( záväzky voči sociálnej a zdravotným poisťovniam, 
postavenie v rámci konkurzného, reštrukturalizačného a exekučného konania, trestná bezúhonnosť v ekonomickej 
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oblasti u právnickej osoby a zároveň u osôb štatutárnych orgánov, reštrikcie  inšpekcie práce ) a zároveň potvrdí 
splnenie a prijatie podmienok ponukového konania. 

5.   Záujemca v období do 13.12.2019 má možnosť požadovať prípadné ďalšie vysvetlenia a informácie, súvisiace výlučne 
s obsahom ponukového konania a to na elektronickej mailovej adrese verejného obstarávateľa a následne mu bude na 
jeho mailovú adresu ( ktorú v danom dopyte záujemca uvedie ) doručená odpoveď / upresnenie / vysvetlenie k danej 
veci. 

 

                                                                                                           III. 

1.  Cenovú ponuku s priloženými vyplnenými a podpísanými  prílohami  v písomnej forme predloží záujemca do termínu 
najneskôr do 18.12.2019 do 14.00 hod osobne alebo poštovým doručovaním na adresu verejného obstarávateľa 
v zapečatenej obálke s označením: „Cenová ponuka - Neotvárať“  . Rozhodujúcim termínom pre platné prijatie  
poštového podania je fyzické doručenie doručovateľom  na adresu sídla obstarávateľa najneskôr v uvedený termín. 

2.  Vyhodnotenie cenových ponúk je neverejné a uskutoční sa dňa 19.12.2019 v sídla verejného obstarávateľa. 
Vyhodnotenie sa uskutoční formou posúdenia predložených cenových ponúk, ktoré splnili požadované kritéria 
Hodnotiacou komisiou verejného obstarávateľa. O výsledku vyhodnotenia a prijatí / neprijatí cenovej ponuky budú 
následne záujemcovia – účastníci ponukového konania písomne formou doručovania elektronickou poštou na 
záujemcom uvedenú oficiálnu mailovú adresu vyrozumení najneskôr do 20.12.2019. 

3.   Rozhodujúcim kritériom pre úspešné vyhodnotenie cenovej ponuky záujemcu je súhrnná konečná cena bez DPH  
a to najnižšia cena, obsahujúca presne vyplnené a uvedené všetky náležitosti a rozpočtové položky podľa prílohy č. 1 
tejto Výzvy.  S víťazným a úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dodávke služieb následne do 27.12.2019. 

4.   V prípade ak úspešný uchádzač nepristúpi v danom termíne k podpisu zmluvy, bude následne oslovený vždy ďalší 
uchádzač s druhou najbližšou najnižšou hodnotou cenovej ponuky v vzostupnom poradí v rámci verejného obstarávania. 

5.   Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas procesu verejného obstarávania a následne v období do 
uzatvorenia príslušnej Zmluvy o dodávke služieb,  ním vypracovanej a predloženej, predmetné ponukové konanie 
v rámci prieskumu trhu zrušiť alebo predĺžiť a z tohto titulu mu nevznikajú žiadne záväzky a ani povinnosti voči 
účastníkom – záujemcom o dodávku predmetu verejného obstarávania. 

 

 

V Bratislave, 29.11.2019 

Ing. Jozef Kovačovič 

štatutárny orgán verejného obstarávateľa   ................................................... 

 

     

                                                                                        

Príloha  č. 1 Výzvy: Formulár    Kalkulácia vybraných nákladov cenovej ponuky 

Príloha  č. 2 Výzvy: Formulár   Výpis z príslušného registra záujemcu – zabezpečí  verejný obstarávateľ 

Príloha  č. 3 Výzvy: Formulár   Čestné vyhlásenie záujem 

 

 

 



 

Príloha č. 1  k cenovej ponuke 

    KALKULÁCIA   ROZPOČTOVÝCH  NÁKLADOV  CENOVEJ  PONUKY 
 

Uchádzač/ predkladateľ ponuky:   
 

Názov :  ............................................................. 

 

Adresa:  ............................................................. 

 

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

  

DIČ:       ............................................................ 

 

Platca / neplatca DPH / uviesť:  ......................................... 

 

IČ DPH:                     ......................................................... 

 

Mailová oficiálna adresa:         .......................................... 

 

Telefónny kontakt:  .................................................... 

 

Štatutárny orgán:     .................................................... 

 

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

Záväzná cenová ponuka – súhrnná hodnota bez dph:      ...................................................  EUR  

                                           -  DPH ( ak ide o platcu ):         ...............................................  EUR 

              SPOLU – konečná hodnota ponukovej ceny:      .................................................. EUR  

      
Názov projektu verejného obstarávania: 

 

Koncipovanie inovačných nástrojov energetických a environmentálnych klastrových habitatov 

 
POZOR !!! 

Tabuľka obsahuje špecifikáciu jednotlivých položiek kalkulácie v rámci cenovej ponuky s uvedením príslušného 

označovania aktivít a dotknutých položiek ( podľa projektu verejného obstarávateľa )  s následným popisom minimálneho 

požadovaného rozsahu danej služby pri tej ktorej aktivite. 

Záujemca / účastník prieskumu trhu a zároveň  predkladateľ cenovej ponuky dôsledne vyplní všetky požadované 

označené údaje v tabuľke ( jednotkové ceny ??? €  a konečné ceny položiek ??? € ) a následne dodrží aj príslušné 

označenie položiek a svojou cenovou ponukou týmto bez výhrad potvrdí aj požadovaný minimálny rozsah ponuky 

v jednotlivých položkách. 

 

 
Záväzne prehlasujeme v mene organizácie záujemcu / predkladateľa tejto cenovej ponuky, že všetky jednotkové ceny, kvalitu 

a požadovaný minimálny rozsah služieb ako aj celkovú cenovú ponuku v celom rozsahu dodržíme a zabezpečíme riadne plnenie 

zmluvných podmienok. 
 

 

V................................,     dňa ......................... 

 

Podpis štatutárneho orgánu a pečiatka organizácie .................................................................. 

 

Tabuľka k prílohe č. 1 uvedená samostatne  

 



 

Príloha č. 2   k cenovej ponuke 

 

    VÝPIS  O  ŽIADATEĽOVI  Z  REGISTRATÚRNEHO  ORGÁNU 
 

Preverí  v  rámci  interného konania  do  dokumentácie  žiadateľa samotný verejný obstarávateľ 

 

Príloha č. 3   k cenovej ponuke 

 

    ČESTNÉ  VYHLÁSENIE  ZÁUJEMCU 
 

Dolu podpísaný: ..................................................................................................... ako štatutárny orgán v mene záujemcu: 

.................................................................................................... ,so sídlom............................................................................ 

v  súlade s podmienkami naplnenia cenovej ponuky pre verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou  týmto: 

č e s t n e   v y h l a s u j e m,  že 

• záujemca má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, 

• voči záujemcovi  nie je vedený výkon rozhodnutia podľa § 8a bod 4 písm. c) zákona   č. 523/2004 Z. z., 

• záujemca nečerpá na predmetný projekt verejného obstarávateľa pomoc z iných verejných zdrojov, 

• záujemca  nie je organizáciou  v ťažkostiach podľa usmernení Spoločenstva o štátnej pomoci na 

               záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach, 

• záujemca neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania, 

• záujemca má riadne vysporiadané všetky príslušné povinnosti a náležitosti v sociálnej poisťovni 

               a zdravotných poisťovniach, 

• záujemca je odborne spôsobilý a má príslušné podnikateľské oprávnenie k zabezpečeniu 

               a poskytovaniu predmetných služieb verejného obstarávania, 

•  voči záujemcovi a ani voči osobe/ám štatutárneho orgánu nie je vedené žiadne trestnoprávne 

               konanie a ani nie je registrovaný žiadny záznam v registri trestov z oblasti porušovania 

               hospodárskych predpisov, 

• všetky údaje a dokumenty a informácie v cenovej ponuke  a jej prílohy sú pravdivé, 

• písomné vyhotovenie cenovej ponuky je vypracované v súlade s predmetnou výzvou verejného 

               obstarávateľa na zákazku s nízkou hodnotou, 

• záujemca  prijíma a berie na vedomie bez výhrad obsah a pravidlá Výzvy na predloženie cenovej 

               ponuky a záväzok jej  riadneho  plnenia. 

 

V ..................................,  dňa  ................... 

Meno a priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu záujemcu   ......................................................... 

                          


