
 

 
 

 

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

(zákazka s nízkou hodnotou) 

 

1. Názov:  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.  

IČO: 00681156 

Ulica: Špitálska 4,6,8 

Obec (mesto): 816 43 Bratislava 

      

2. Kontaktná osoba: Ing. Svetluša Felcanová   

Telefón: 02/20462338 

E-mail: svetlusa.felcanova@employment.gov.sk 

Internetová adresa: www.employment.gov.sk 

 

3. Názov predmetu zákazky:   

Vybavenie konferenčnej a zasadacej miestnosti audiovizuálnou technikou 

Elektronické verejné obstarávanie v IS EVOSERVIS (na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/).  

 

4. Druh zákazky :    tovary  

        

5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:  

Ministerstvo  práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  Špitálska 4,6,8,   816 43 Bratislava.  

  

6. Stručný opis zákazky : 

Predmetom zákazky je dodanie audiovizuálnej techniky, ktorá bude slúžiť na zvýšenie kvality reprodukcie 

audiovizuálneho záznamu počas organizovania porád, stretnutí a tlačových konferencií. Podrobná 

špecifikácia je uvedená v prílohe č. 2 výzvy. Súčasťou dodávky je doprava na miesto plnenia,  inštalácia, 

overenie funkcionality, vypracovanie dokumentácie, meranie doby dozvuku pre jednu konferenčnú 

miestnosť a zaškolenie personálu. 

Uchádzač zabezpečí počas trvania záručnej doby bezplatný záručný servis u verejného obstarávateľa. 

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) :    

30231300-0  Zobrazovacie jednotky (obrazovky) 

32342410-9  Zvukové zariadenie 

38652120-7  Videoprojektory 

92370000-5  Služby zvukového technika 

 

8. Celkové množstvo alebo rozsah:   

Podrobné množstvo je uvedené v prílohe č. 2 výzvy.  

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :      9 487,05  EUR bez DPH 

 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania   

v súlade s čl. III kúpnej zmluvy 
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11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

 

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe Najlepšieho pomeru ceny a kvality 

Definícia kritérií a ich relatívne váhy  

1.  Cena za predmet zákazky v € s DPH                                            váha   80,00 %                                         

2.  Lehota dodania  predmetu zákazky                                               váha   20,00 %                   

Cena  za  predmet  zákazky –  je  vytvorená  vyplnením tabuľky Návrh  na  plnenie  kritérií  v Prílohe  

č. 1 k výzve na predkladanie ponúk.  Cenu  za celý predmet zákazky určí uchádzač ako súčet cenových 

položiek,  pričom cena každej položky sa vypočíta ako súčin požadovaného  množstva  a jednotkovej ceny 

danej položky. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie cenu celkom a na túto skutočnosť 

upozorní v Návrhu na plnenie kritérií.  

 

Lehota dodania – je časové obdobie, v ktorom sa uchádzač zmluvne zaväzuje dodať  

požadovaný sortiment odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy. Návrh  na plnenie  tejto položky ponuky je možné 

zadať iba celým číslom v  intervale hodnôt od 5 do 30 kalendárnych dní.   

Návrh na plnenie kritérií tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 

 
1.1. Pravidlá uplatnenia kritérií 

 
   Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality.  
 

1. Cena za  predmet zákazky:  

 

Verejný obstarávateľ vykoná bodové hodnotenie tohto kritéria. Maximálny počet sa pridelí 

ponuke uchádzača  s najnižšou navrhovanou cenou za  predmet zákazky v zmysle definície tohto kritéria. 

Pri ostatných ponukách sa bodové hodnotenie tejto položky zákazky vyjadrí ako podiel najnižšej 

navrhovanej ceny za predmet zákazky platnej ponuky a navrhovanej ceny za predmet zákazky príslušnej 

vyhodnocovanej ponuky, prenásobený váhou kritéria pre toto kritérium. Bodové hodnotenie sa vykoná s 

presnosťou na 4 desatinné miesta. 

 

                                             cena za  predmet zákazky  min 

           BH1k hp =  100 x   –––––––––––––––––––––--------–      x    váha  kritéria 

                                             cena za  predmet zákazky   hp 

 

Vysvetlivky vzorca: 

BH1k hp – bodové hodnotenie 1.  kritéria hodnotenej ponuky 

cena za  predmet zákazky  min – údaj uvedený v 1. kritériu ponuky s najnižšou cenou 

cena za  predmet zákazky   hp –  údaj uvedený v 1.  kritériu ponuky hodnotenej ponuky 

 

2. Lehota dodania: 

 

Verejný obstarávateľ vykoná bodové hodnotenie tohto kritéria. Maximálny počet sa pridelí ponuke 

uchádzača s najnižšou navrhovanou  lehotou dodania. Pri ostatných ponukách sa bodové hodnotenie tejto 

položky zákazky vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej lehoty dodania a navrhovanej lehoty dodania 

príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený váhou kritéria pre  toto kritérium. Bodové hodnotenie sa 

vykoná s presnosťou na 4 desatinné miesta. 

 

 

                                                   Lehota dodania  min 

           BH2k hp = 100 x    –––––––––––––––––––––--------–      x    váha  kritéria 

                                                   Lehota dodania   hp 

 

 

 



 

 

Vysvetlivky vzorca: 

BH2k hp – bodové hodnotenie 2.  kritéria hodnotenej ponuky  

Lehota dodania  min – údaj uvedený v 2. kritériu  ponuky s najnižšou lehotou dodania 

Lehota dodania   hp –  údaj uvedený v 2. kritériu  hodnotenej ponuky 

 

   Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením vypočítaného počtu bodov                    

za jednotlivé posudzované kritéria, ktoré sú uvedené v ponukách uchádzačov. Po pridelení príslušného 

počtu bodov za jednotlivé kritériá bude vykonaný vzájomný súčet pridelených bodov za všetky kritéria           

vo vzťahu   k jednotlivým ponukám uchádzačov.  

 

Úspešnou ponukou sa stane tá ponuka, ktorá dosiahne najvyšší počet bodov podľa nasledujúceho  vzorca: 
 

                                        CBH hp = BH1k hp + BH2k hp 

 

             kde:       CBH hp   =  celkové bodové hodnotenie hodnotenej ponuky 

 

  

12. Obhliadka  

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku priestorov pred predložením ponuky, aby získali všetky 

potrebné informácie, ktoré budú potrebné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s touto 

obhliadkou sú na ťarchu záujemcov. 

Verejný obstarávateľ umožňuje účasť na  obhliadke podľa  telefonického  dojednania s kontaktnou osobou, 

Ing. Jana Szabóová, tel.: 02/20462329,  e-mail: jana.szaboova@employment.gov.sk  

 

13. Podmienky účasti  a požiadavky na ponuku: 

 § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - uchádzač predloží kópiu 

dokladu o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu k predmetu zákazky, 

 Návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 výzvy, 

 Návrh kúpnej zmluvy podľa prílohy č. 3 podpísaný štatutárnym orgánom.   

 

14.  Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk :  do  04.08.2016  do  13,00 hod. 

Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom systému elektronického verejného 

obstarávania EVOSERVIS na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/.  

Uchádzač v EVOSERVISE vloží  celkovú cenu za predmet zákazky do predmetného formulára  a v prílohe 

predloží scan oceneného Návrhu na plnenie kritérií podpísaný štatutárnym zástupcom.    

 

15. Doplňujúce informácie : 

Ponuky sa budú predkladať elektronicky v zmysle § 39 ods. 1 písm. b) ZVO do informačného systému IS 

EVOSERVIS, umiestnenom na webovej adrese www.evoservis.sk/mpsvrsr/ . 

 

Uchádzač sa musí v IS EVOSERVIS zaregistrovať. Po prihlásení sa do systému EVOSERVIS v Prehľade 

zákaziek si vyberie predmetnú zákazku a stiahne si dotknutú výzvu na predkladanie ponúk.   

Kompletná komunikácia, prípadné žiadosti a vysvetľovanie výzvy na predkladanie ponúk  bude prebiehať 

elektronicky prostredníctvom IS EVOSERVIS.  

 

Uchádzač vloží svoju cenovú ponuku do určeného formulára na príjem ponúk (celková cena za predmet 

zákazky s DPH) a do prílohy vloží fotokópiu návrhu na plnenie kritéria - Príloha 1 tejto výzvy podpísanú  

štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním poverenej osoby (úradne osvedčené poverenie) , fotokópiu 

výpisu z obchodného alebo živnostenského registra na preukázanie splnenia požadovanej podmienky účasti 

a fotokópiu kúpnej zmluvy podpísanú štatutárnym orgánom.   

 

Elektronické ponuky sa budú podpisovať elektronickým podpisom:  

Elektronický podpis/certifikát je dokument, ktorým sa podpisujú v systéme EVOSERVIS podávané 

ponuky a doručované dokumenty, ktoré sú obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného 

rozhrania  tam, kde sa vyžaduje elektronický podpis v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

mailto:jana.szaboova@employment.gov.sk
http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/
http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/


 

 

Elektronický podpis sa nevydáva priamo na uchádzača (firmu, spoločnosť), ale na osobu uchádzača, ktorá 

je poverená podávať ponuku a súčasne poverená na komunikáciu v procese verejného obstarávania. Ak 

uchádzač má registrovaných v systéme EVOSERVIS viac poverených osôb, potom  každá poverená osoba 

bude mať svoj vlastný elektronický podpis/certifikát. 

Žiadosť o vystavenie elektronického podpisu/certifikátu je voľne dostupná na stránke www.evoservis.sk  

prípadne na stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/   v časti registrácia alebo v časti  – „Upraviť účet“ –  

žiadosť o podpisový certifikát. Po vyplnení  žiadosti uchádzač, resp. poverená osoba uchádzača na 

predloženie ponuky zašle žiadosť prevádzkovateľovi systému  na emailovú adresu info@evoservis.sk (na 

zaregistrovanie). 

Prevádzkovateľ systému zabezpečí vydanie elektronického podpisu pre poverenú osobu uchádzača. Po 

vystavení elektronického podpisu bude žiadateľovi oznámené, že si môže prevziať zo systému elektronický 

podpis.   

Užívatelia, ktorí sú zaregistrovaní v systéme elektronického nástroja EVOSERVIS a bol im už vystavený 

podpisový certifikát, využívajú na podpísanie ponuky a na komunikáciu v komunikačnom rozhraní 

systému už pridelený elektronický podpis/certifikát v  systéme produktu EVOSERVIS. 

Poverená osoba, ktorá predkladá ponuku, nezasiela svoj elektronický podpis/certifikát verejnému 

obstarávateľovi na sprístupnenie ponuky. Sprístupnenie elektronicky podaných ponúk  pre účely 

vyhodnocovania komisiou na vyhodnocovanie ponúk sa realizuje tak, že po uplynutí lehoty                            

na predkladanie príslušnej časti ponúk sa ponuky sprístupnia verejnému obstarávateľovi. 

 

16. Ostatné: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu 

zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom  alebo neobsahuje všetky podklady 

uvedené v tejto výzve.  

Výsledok tohto verejného obstarávania bude oznámený všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky.                    

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva v súlade s  predloženou cenovou  ponukou.  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač  bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 

 

PRÍLOHY č.:  

1. Návrh na plnenie kritéria 

2. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 

3. Návrh kúpnej zmluvy 

 

                   

                                     

 

 

                                                                                      -------------------------------------- 

                                                                                                 Ladislav Raučina  

                                                                                                     riaditeľ OVO  

 


