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Výzva 
na predkladanie  ponúk 

 
1. 
Zákazka zadávaná postupom verejného obstarávania podľa § 8 ods. 1, písm. c) bod 1. s použitím § 117 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou.  
 
1. Verejný obstarávateľ/ osoba podľa § 8 ZoVO : Slovenská basketbalová asociácia  
Poštová adresa: Junácka 6  
Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37  
Mesto: Bratislava  
PSČ: 832 80  
IČO: 17315166  
Kontaktná osoba: Andrej Kuffa  
Tel. č.: +421 904 805 934  
E-mail: kuffa@slovakbasket.sk  
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://www.slovakbasket.sk/  
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa ZoVO: 
Osoba podľa § 8 ods. 1 ZoVO. 
 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa/ osoby podľa § 8 ods. 1 ZoVO:  
“zabezpečenie ubytovania a stravovania počas VT RDM v Bratislave 14. – 19.7.2020” 
 

4. Druh zákazky:  
Služby 
 
5. Miesto dodania predmetu  zákazky:  
Slovenská basketbalová asociácia, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava  
 
6. Lehota dodania predmetu zákazky :  
Lehota dodania predmetu zákazky plynie odo dňa doručenia objednávky úspešnému uchádzačovi - do 
19.7.2020 
 
7. Výsledok verejného obstarávania:  
Výsledkom verejného obstarávania bude vytvorenie Objednávky na dodanie služieb s ponukou úspešného 
uchádzača v tomto postupe verejného obstarávania.   
 
8. Stručný opis zákazky:  Predmetom zákazky je Zabezpečenie ubytovania a stravovania počas VT RDM v 
Bratislave, ktorý sa koná v dňoch 14.7.2020 až 19.7.2020 
 

https://www.slovakbasket.sk/
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9. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 55000000-0 - Hotelové, reštauračné a maloobchodné 

služby 
 
10. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 4 000,00,- EUR (3 333,33,-EUR bez DPH)  
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
1. celková najnižšia cena za dodanie služby zákazky uvedená v eurách bez DPH – max. 100 bodov 
 
Úspešným uchádzačom v tomto verejnom obstarávaní sa stane ten uchádzač, ktorý  po vyhodnotení 
ponúk dosiahne najvyšší počet bodov dosiahnutý súčtom bodov pridelených jeho ponuke pri hodnotení 
kritéria č.1. Maximálny počet bodov pri hodnotení kritéria č.1 bude pridelený uchádzačovi, ktorý ponúkne 
celkovú najnižšiu cenu za dodanie služby zákazky  v EUR s DPH. Ostatné ponuky budú hodnotené 
jednotlivo desať bodovým odstupom podľa ponúknutého kritéria zostupne. 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  
dátum a čas: 6.7.2020 12:00 hod 
 
13. Miesto na predloženie ponúk:  

Uchádzač predloží ponuku osobne alebo ju zašle poštovou zásielkou na adresu verejného 
obstarávateľa/osoby podľa § 8 ods. 1 ZoVO uvedenú v bode 1 a v termíne na predloženie ponuky. 
Uchádzač ponuku predloží v uzatvorenej/zalepenej obálke s označením názvu a sídla uchádzača, 
označením názvu a sídla osoby podľa § 8 ods. 1 ZoVO uvedenú v bode 1 tejto výzvy a označením 
súťaže “ Neotvárať – súťaž – zabezpečenie ubytovania a stravovania počas VT RDM v Bratislave 14. – 
19.7.2020”. 
 
14. Obsah ponuky a podmienky účasti 
Uchádzač v ponuke predloží :  

1. Vyplnený cenový návrh podľa Prílohy č.2 Špecifikácia ceny 

2. Čestné vyhlásenie podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy 

3. Doklad podľa § 32 ods. 2 písm.e) ZoVO – o oprávnení dodávať služby, ktorý zodpovedá 
predmetu zákazky (výpis z OR, živnostenské oprávnenie a pod.) 

4. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom/osobou podľa § 8 ods. 1 ZoVO na 
hodnotenie ponúk.  

  

http://www.cpv.enem.pl/sk/55000000-0
http://www.cpv.enem.pl/sk/55000000-0
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Uchádzač (názov a sídlo):  
 
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 

Predmet zákazky : “zabezpečenie ubytovania a stravovania počas VT RDM v Bratislave 14. – 

19.7.2020 

 
 
 

Cenová ponuka musí obsahovať celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH. V prípade, že 
uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.  
 
Návrh na plnenie kritéria č. 1  

Kritérium:  
Najnižšia konečná zmluvná cena za predmet 
zákazky v EUR bez DPH.  
(váha kritéria č.1: 100 bodov) 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA:  
Cena bez DPH: ................................. EUR  
DPH: ................................................... EUR  
Cena s DPH: …...................................EUR  
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
V ..................................                                             Podpis uchádzača: 
Dňa: ............................. 
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Príloha č.1  

1. Opis predmetu zákazky 

Cieľom je verejne obstarať  ubytovanie a stravovanie počas VT RDM v Bratislave 14. – 19.7.2020 

Všeobecné požiadavky 

Zabezpečiť ubytovanie a stravovanie pre slovenskú mužskú basketbalovú reprezentáciu počas VT 

v Bratislave, v blízkosti športovej haly Eurovia Aréna, v ktorej budú prebiehať denne tréningy mužstva. 

Hráči musia byť ubytovaní v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách so sociálnym zariadením. 

Ubytovanie musí poskytovať celodenné stravovanie. 

 
 
 
 
Príloha č.2 – špecifikácia ceny (vložiť excel tabuľku) 

Príloha č 3 – čestné vyhlásenie 
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Príloha č.2 – špecifikácia ceny  

 
 

Predmet zákazky : “zabezpečenie ubytovania a stravovania počas VT RDM v Bratislave 14. – 

19.7.2020” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
V ..................................                                             Podpis uchádzača: 
Dňa: ............................. 
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Príloha č. 3 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

UCHÁDZAČ :   

Predmet zákazky : “zabezpečenie ubytovania a stravovania počas VT RDM v Bratislave 14. – 19.7.2020 
 

č e s t n e   v y h l a s u j e, 

že podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) v nadväznosti na § 117 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   s p ĺ ň a     podmienky 

účasti vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky: “zabezpečenie ubytovania a stravovania počas VT 
RDM v Bratislave 14. – 19.7.2020 
 

1. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – podľa požiadaviek 

verejného obstarávateľa, ktoré preukazuje – dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e); 

2. nemá uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 2 písm. f) . 

V Bratislave, dňa ………… 

 

Podpis uchádzača:  

 


