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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”) 
 

1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ  

Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 
Sídlo: Pri vinohradoch 267 

831 06  Bratislava 
Slovenská republika 

IČO: 30804191 

Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Kmeť, PhD. – riaditeľ 
Kontaktné údaje: +421 2 44887478 

+421 907 165608 
jkmet@ddraca.sk 

2. KONTAKTNÁ OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA PRIESKUM TRHU  

Meno: Ing. Hana Korcová 
Kontaktné údaje: +421 2 44882369 

+421 940 504429 
hkorcova@ddraca.sk 

3. PREDMET ZÁKAZKY  

Názov zákazky: Zabezpečenie rekreačných poukazov 

Druh zákazky: služba 

4. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

Zabezpečenie rekreačných poukazov pre zamestnancov DSS a ZPS Rača. 

5. SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA  
Hlavný slovník CPV: 92330000-3   Služby rekreačných oblastí 

92000000-1 Rekreačné, kultúrne a športové služby 

6. NOMENKLATÚRA ÚZEMNÝCH ŠTATISTICKÝCH JEDNOTIEK 

NUTS 3: SK011 Bratislavský kraj 

7. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY  

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky 

8. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov 

9. ZMLUVA / OBJEDNÁVKA  
Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzatvorenie 
zmluvy na dobu určitú, to znamená na dobu troch rokov alebo do vyčerpania predpokladanej 
hodnoty zákazky. Podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
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10. MIESTO A TERMÍN PLNENIA  
Miesto: DSS a ZPS Rača 

Termín: do vyčerpania finančného limitu alebo uplynutím dohodnutej doby, podľa 
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr 

11. OBHLIADKA  

Obhliadka nie je potrebná 

12. VARIANTNÉ RIEŠENIE  

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. 

13. CENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE  
a) navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov; 
b) navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR a vyjadrená (zaokrúhlená) s presnosťou 

na 2 desatinné miesta; 
c) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 
• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 
• sadzba DPH a výška DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH; 

d) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke; 

e) uchádzač uvedie navrhovanú cenu celkovú a nemennú, vyjadrenú v mene EUR, ktorá bude 
zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním celého predmetu zákazky; 

f) v prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú DPH, 
platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo je v súčasnosti 
sadzba vo výške 20% DPH, ako aj všetky ostatné nevyhnutné náklady, spojené s plnením 
predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie zahraničného uchádzača; 

14. PREDKLADANIE PONUKY  
a) ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v slovenskom 

jazyku alebo českom jazyku; 
b) ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť predložené v origináli alebo 

úradne osvedčenej kópii, pokiaľ nie je uvedené inak. 

15. ZOZNAM DOKLADOV A OBSAH PONUKY  
a) vyplnený návrh na plnenie kritérií  
b) zoznam zmluvných zariadení, v ktorých je možné použiť rekreačné poukazy dodávateľa 

16. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK  
Cenové ponuky sa budú hodnotiť na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Kritériá na 
hodnotenie ponúk a ich váhovosť:  
1. počet zmluvných zariadení – akceptačných miest rekreačných poukazov (počet ku dňu 

vyhlásenia súťaže) – váha 0,45 
2. výška poplatku za sprostredkovanie služieb (provízia za sprostredkovanie rekreačných poukazov 

v EUR bez DPH) – váha 0,30 
3. výška poplatku za vydanie kariet v EUR bez DPH – váha 0,25 
Jednotlivé kritéria budú hodnotené samostatne, a to spôsobom lineárnej interpolácie 
s klesajúcou preferenciou. Výsledky (získané body), týkajúce sa jednotlivých uchádzačov budú 
spočítané. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý získa najväčší počet bodov. 

 

17. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

Do 07.08.2019, do 12:00 hod. 
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18. MIESTO PREDKLADANIA PONÚK  
Uchádzač predloží ponuku v súlade s bodom 15. tejto výzvy na emailovú adresu kontaktnej osoby, 
uvedenej v bode 2 tejto výzvy. 

19. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY  

67 443,75 EUR bez DPH 

20. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY  

Dátum vyhotovenia: 26.07.2019 

Vypracoval: Ing. Hana Korcová 

21. PRÍLOHY VÝZVY  
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2:  Návrh zmluvy 

22. ĎALŠIE INFORMÁCIE  
 

 
 
 


