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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 prevádzky a údržby ISSBA, komunikácie s MŠVVaŠ a iné činnosti pre SBA podľa popisu” 
 

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 
31.12.2021 
 
7. Výsledok verejného obstarávania:  
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy na dodanie služieb s ponukou úspešného 
uchádzača v tomto postupe verejného obstarávania.   
 
8. Stručný opis zákazky:  Predmetom zákazky je Zabezpečenie podpory ISSBA a komunikácie s MŠVVaŠ 
 
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 92620000-3 Služby súvisiace so športom,  

https://www.slovakbasket.sk/
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10. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 36 000,- Eur (30 000,00,-Eur bez DPH) 
 
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
1. celková najnižšia cena za dodanie služby zákazky uvedená v eurách bez DPH – max. 50 bodov 
2. preukázané skúsenosti so zabezpečením prevádzky a údržby informačného systému športu – max. 50 
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 a 2. Maximálny počet bodov pri hodnotení kritéria č.1 bude pridelený uchádzačovi, ktorý 
ponúkne celkovú najnižšiu cenu za dodanie služby zákazky  v EUR bez DPH , pri hodnotení kritéria č.2 bude 
maximálny počet bodov pridelený uchádzačovi, podľa preukázaných skúseností (zoznam 
zamestnávateľov, dĺžka praxe v odbore, prípadne potvrdnia od zamestnávateľov a pod.) so zabezpečením 
prevádzky a údržby informačného systému športu. Ostatné ponuky budú hodnotené jednotlivo desať 
bodovým odstupom podľa ponúknutého kritéria zostupne. 
 
12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  
dátum a čas: 26.6.2020 12:00  
 
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 prevádzky a údržby ISSBA, komunikácie s MŠVVaŠ a iné 
činnosti pre SBA podľa popisu”. 
 
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.  
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Uchádzač (názov a sídlo):  
 
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 

Predmet zákazky : “zabezpečenie prevádzky a údržby ISSBA, komunikácie s MŠVVaŠ a iné 

činnosti pre SBA podľa popisu” 

 
 
 

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: 50 bodov) 
 

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

Kritérium: 
Preukázané skúsenosti so zabezpečením 
prevádzky a údržby informačného systému 
športu 
(váha kritéria č.2: 50 bodov) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
V ..................................                                             Podpis uchádzača: 
Dňa: ............................. 

  



 
Slovenská basketbalová asociácia 

Junácka 6, 832 80  Bratislava, tel: 02/4911 45 45 

www.slovakbasket.sk 
e-mail: sekretariat@slovakbasket.sk 

Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava  

 
Príloha č.1  

1. Opis predmetu zákazky 

Cieľom je verejne obstarať zabezpečenie prevádzky a údržby ISSBA, komunikácie s MŠVVaŠ a iné 

činnosti pre SBA podľa popisu. 

Všeobecné požiadavky 

1. Zabezpečovat' prevádzku a údržbu informačného systému SBA (d'alej len ,,IS" ) vrátane 
riešenia vzniknutých incidentov a problémov, najma: 

- prevádzkovanie IS (zadávanie dát do systémov a práca s nimi, správa používatel'ov IS, 
monitorovanie IS, analýza a riešenie incidentov a problémov, ktoré vzniknú pri prevádzke 
IS); 

- poskytovanie konzultačných, poradenských služieb a zabezpečenie školení pre používateľov; 
- spracovanie prevádzkových poriadkov a pracovných postupov IS;  
- participácia na realizácii projektov a implementácie nových modulov IS;  
- podiel na návrhoch a implementácii nových modulov; 
- komunikacia s vývojovým tímom dodávatel'a IS;  
- podl'a potreby pracovná pohotovost' suvisiaca s IS 
2. V oblasti súťaží zabezpečovat': 
- spracovávanie začiatkov zápasov z najvyšších a vyšších sút'aží; 
- evidencia školení asistentov rozhodcov; 
- evidencia pasportizácie ŠH a telocviční; 
- evidencia hodnotení rozhodcov vyššie sút'aže. 
3. V oblasti MŠVvaŠ, resp. Zákona o Športe; 
- vypracovanie podkladov pre žiadost' o príspevok uznanému športu; 
- zverejňovanie dokumentov podl'a Zákona o Športe, v prípade potreby ich vypracovanie; 
- vypracovanie dokumentov na podnet MŠVvaŠ, príp. inej organizacie (ADA SR, 

SOV, apod.); 
- je poverená a zodpovedná osoba za SBA v lnformačnom systéme športu; 
- dopĺňanie a aktualizácia údajov a informácií v lnformačnom systéme športu; 
4. Príprava podkladov na fakturáciu za rozhodovanie zápasov. 

5. Funkcia vedúceho družstva pri jednej z mládežníckych reprezentácií.  
 
 
 
 
Príloha č.2 – špecifikácia ceny (vložiť excel tabuľku) 

Príloha č 3 – čestné vyhlásenie 



 
Slovenská basketbalová asociácia 

Junácka 6, 832 80  Bratislava, tel: 02/4911 45 45 

www.slovakbasket.sk 
e-mail: sekretariat@slovakbasket.sk 

Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava  

 
Príloha č.2 – špecifikácia ceny  

 
 

Predmet zákazky : “Zabezpečenie prevádzky a údržby ISSBA, komunikácie s MŠVVaŠ a iné 

činnosti pre SBA podľa popisu” 

 
 
 

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

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

UCHÁDZAČ :   

Predmet zákazky : “Zabezpečenie prevádzky a údržby ISSBA, komunikácie s MŠVVaŠ a iné činnosti pre 
SBA podľa popisu” 
 

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 prevádzky a údržby ISSBA, 
komunikácie s MŠVVaŠ a iné činnosti pre SBA podľa popisu” 
 

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:  

 


