
V ý z v a 
  

na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej „prieskum trhu“) v 

zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Malokarpatské múzeum v Pezinku 

M.R. Štefánika 4 

902 01   Pezinok 

IČO: 00350095 

Zastúpený.  PhDr. Martin Hrubala, PhD.  

 

Kontaktná osoba: 

   Mgr. Lenka Choma Soročinová 

osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania 

Malokarpatské múzeum v Pezinku 

tel. číslo: 0903659746;  033 6413347 

e-mail:   lenka.sorocinova@muzeumpezinok.sk 

 

    

2. PREDMET ZÁKAZKY 

 

       2.1  Predmet zákazky: 

Satelitné geodetické lokalizačné zariadenie pre archeológiu 

 

             
       2.2  Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

 38112100-4   Globálne navigačné a polohovacie systémy 

  

 

 

      2.3 Opis predmetu zákazky: 

       2.3.1  GNSS (Global Navigation Satellite System) – určený pre geodetické meranie          

     a GIS aplikácie podporujúci všetky družicové systémy GPS, GLONASS, Galileo,    

     BeiDou atď, meria a vytyčuje s cm presnosťou, meria a exportuje súradnice,  

     vytvára fotodokumentáciu bodov v teréne s úpravou fotografií a tvorbou poznámok 

 
        2.3.2   Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je v Prílohe č.1 „Výzvy na predloženie    

                   ponuky“. 

 

 

3. PODMIENKY PLNENIA 

 

3.1   Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude vystavená objednávka na úspešného uchádzača. 

 

3.2   Miestom plnenia je:  Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4,  902 01  Pezinok. 

 

 3.3   Lehota dodania: do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky úspešnému 

uchádzačovi. 

 

3.4   Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 8900,- EUR 
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4. PODMIENKY ÚČASTI 

 

4.1  Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia. 

 

4.2  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 

osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

     4.2.1   Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) a f) zákona o VO predložením čestného vyhlásenia podpísaného oprávnenou osobou 

uchádzača, že uchádzač spĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) 

zákona o VO. (Príloha č. 3 Výzvy), alebo predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) 

zákona o VO, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 zákona v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o 

VO, alebo zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 zákona o VO. 

4.3  V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom 

obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného 

postavenia za každého člena skupiny osobitne. 

4.4.  Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje 

člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 

4.5.  V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie 

dokladov preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti. 

4.6.   Verejný obstarávate upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona 

o VO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom,  ktorý  nespĺňa  podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 

6 písm. f) tohto zákona. 

 

5.  OBHLIADKA MIESTA PLNENIA 

5.1Nevyžaduje sa 

   

6.  OBSAH PONUKY      

                                                                                                                                                                                                                    

  6.1. Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

 

  doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača podľa bodu 4 Výzvy, 

 vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný Formulár pre prieskum trhu 

 ( Príloha č.2 „Výzvy na predloženie ponuky“), 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7.  MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA  

VIAZANOSTI PONUKY 

 

7.1  Uchádzač doručí ponuku na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa podľa bodu 1 

„Výzvy na predloženie ponuky“. 

 

7.2  Spôsob doručenia: elektronicky prostredníctvom e-mailu 

 

7.3  Lehota na doručenie ponúk je do 20.1.2020 do 10:00 hod.  

  Pozn.: Ponuka predložená po lehote nebude akceptovaná a vyhodnocovaná. 

 

7.4  Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 29.2.2020. 

 

 

8 OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK 

 

8.1.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti 

po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

8.2.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len 

u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste 

v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí, 

nepredložil niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, 

alebo nespĺňa podmienky účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre realizáciu 

zákazky, a tieto nedostatky nebolo možné odstrániť vysvetlením, resp. doplnením ponuky na 

základe výzvy verejného obstarávateľa, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a verejný 

obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí. 

8.3.  Hodnotenie splnenia podmienok uvedených v bode 4 Výzvy bude založené na posúdení 

predložených dokladov. 

8.4.  Platnou ponukou je ponuka, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v bode 5 Výzvy, neobsahuje 

žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými 

vo Výzve a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

8.5.  V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich 

doplnenia zo strany verejného obstarávateľa, požiada verejný obstarávateľ uchádzača 

o vysvetlenie, resp. doplnenie svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.   KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

9.1.Kritérium na vyhodnotenie ponúk je:  - najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet       

                                                               zákazky. 

9.2. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude 

ponúknutú cenu považovať za konečnú.  

9.3.  V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po 

vystavení objednávky sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. 

v prípade zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, je ním predložená celková cena konečná a 

nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. 

9.4.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

9.5.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zákazky. 

9.6.  Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky 

v lehote na predkladanie ponúk. 

9.7.  Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky. 

9.8.  Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu 

vznikli v súvislosti so zrušením zákazky, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím 

verejného obstarávateľa. 

 

 

10.   OBCHODNÉ PODMIENKY 

 

10.1  Plnenie bude vykonávané na základe objednávky vystavenej na úspešného uchádzača. 

 

10.2  Pri plnení predmetu zákazky nebude dodávateľovi poskytnutá zálohová platba. 

 

10.3  Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená dodávateľom na podklade objednávateľom 

potvrdeného preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti 

vystavenej faktúry je 14 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, 

ak vo faktúre budú uvedené údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať 

všetky potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry 

a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej 

faktúry objednávateľovi. 

 

10.4  O ďalšom postupe bude uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote 

viazanosti ponúk. 

 

 

11.   ZRUŠENIE PRIESKUMU TRHU 

 

11.1  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu. 

 

 

12.   DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

12.1  Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo 

zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám 

až do vyhodnotenia ponúk. 



 

12.2   Informácie , ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 

použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

 

12.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 

spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane  osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 

V Pezinku, 9.1.2020                                                                                                                                                  

                          PhDr. Martin Hrubala, PhD. 

         riaditeľ Malokarpatského múzea v Pezinku 

 

 

Zoznam príloh: 

Príloha č.1: Podrobný opis predmetu zákazky  

Príloha č.2: Formulár pre prieskum trhu 

Príloha č.3: Čestné vyhlásenie 

Príloha č.4: Spôsob uplatnenia hodnotiaceho kritéria a spôsob určenia ceny  



PRÍLOHA Č.1: PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

 
Predmet zákazky: 

Satelitné geodetické lokalizačné zariadenie pre archeológiu 
 

 

 

Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky: 

GNSS (Global Navigation Satellite System) – určený pre geodetické meranie          

     a GIS aplikácie podporujúci všetky družicové systémy GPS, GLONASS, Galileo,    

     BeiDou atď, meria a vytyčuje s cm presnosťou, meria a exportuje súradnice,  

     vytvára fotodokumentáciu bodov v teréne s úpravou fotografií a tvorbou poznámok 

 
 

 

Osobitné podmienky plnenia predmetu zákazky: 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar na miesto plnenia v stanovenej lehote plnenia. 

 

2. Odovzdanie a prevzatie predmetu zákazky sa uskutoční na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí     

    predmetu zmluvy, potvrdeného zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

3. Dodávateľ nemá nárok na uhradenie preddavku. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu      

   dodávateľovi po prevzatí predmetu objednávky na základe faktúry vystavenej dodávateľom.  

   Prílohou faktúry bude preberací protokol podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných strán. 

 

4.  Faktúra za predmet zákazky bude uhradená  na základe predloženej faktúry do 14 dní odo dňa jej      

     doručenia Objednávateľovi  alebo odo dňa poskytnutia riadneho plnenia, podľa toho, ktorý z týchto 

dní nastal neskôr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHA Č.2: FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU 

Malokarpatské múzeum v Pezinku 

M.R. Štefánika 4    902 01  Pezinok 

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU  
na predloženie ponuky v prieskume trhu podľa internej smernice verejného obstarávateľa  

a v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Žiadame Vás o vypracovanie záväznej ponuky na predmet zákazky: 

Identifikačné údaje uchádzača 
vyplní uchádzač 

Satelitné geodetické lokalizačné zariadenie pre archeológiu 

 
  

Opis a rozsah predmetu zákazky 

 
Predmetom tohto prieskumu je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá zabezpečí 
plnenie predmetu zákazky. 
 
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 „Výzvy na 
predloženie ponuky“. 
 
Kritérium pre hodnotenie ponúk je: 
1. celková cena za celý predmet zákazky  v EUR s DPH. 
 

Názov: 
 
Sídlo: 
 
IČO: 
IČ DPH: 
Kontaktná osoba: 
 
Telefón: 
 
Email: 

 
Miesto realizácie predmetu zákazky: Malokarpatské múzeum v Pezinku, M.R. Štefánika 4   902 01  Pezinok 

Termín plnenia predmetu zákazky: Maximálne do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti objednávky 

Kontaktná osoba pre prieskum trhu: 
Mgr. Lenka Choma Soročinová,  Malokarpatské múzeum v Pezinku, historik 
e-mail:  lenka.sorocinova@muzeumpezinok.sk ,  tel.: 033 6412057; 0903244654 

Predpokladaná hodnota zákazky: 8900 bez DPH 

 
NÁVRH NA PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 

 
Položka 

 
MJ 

 
Množst. 

 

 
Cena za MJ v EUR 

bez DPH 

 
Cena celkom 

v EUR bez DPH 

 
Cena celkom v 

EUR s DPH 
 

GNSS (Global Navigation Satellite System)  ks 1 Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

Celková cena predmetu zákazky v EUR bez DPH /   
Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH* 

Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

 

Termín dodania predmetu zákazky:         Vyplní uchádzač 

 
                                                                                             Vyplní uchádzač                                   Vyplní uchádzač 
                                                                   ..............................................          ............................ 
                                                                           Podpis oprávnenej osoby uchádzača dátum 

Záväzná platnosť ponuky do: 29.2.2020 
Termín na doručenie ponúk: 20.1.2020 do 10:00 hod. 
Spôsob predkladania ponúk: 
Vašu záväznú ponuku nám zašlite na 
adresu: 

elektronicky – prostredníctvom e-mailu 

lenka.sorocinova@muzeumpezinok.sk 

Poznámka:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk. 
* Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s dodaním / realizáciou predmetu zákazky. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov. 
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tomto formulári pre prieskum trhu. 
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok prieskumu 
trhu alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 
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PRÍLOHA Č. 3: ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

Obchodné meno: 

Sídlo/ miesto podnikania: 

IČO: 

 

Čestné vyhlásenie 

 

Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti – podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1  

písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

V............................ dňa................................... 

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t. j. jeho štatutárnym orgánom alebo 

členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 

v obchodných záväzkových vzťahov. 



 

 

PRÍLOHA Č. 4: SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACEHO KRITÉRIA A SPÔSOB 

URČENIA CENY 

 

Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré boli zaradené 

do vyhodnotenia. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria: 

- Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží/požaduje najnižšiu (celkovú) cenu za dodanie predmetu 

zákazky v EUR s DPH a dodá tovar do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti objednávky. Poradie 

uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 1 po x, kde x je počet uchádzačov. 

Uchádzač celkovú ponúkanú cenu a termín dodania predmetu zákazky uvedie do „Formulára pre 

zákazku s nízkou hodnotou“- Príloha č. 2 Výzvy. 

SPÔSOB URČENIA CENY: 

Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 

uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR). 

V cene za dodanie celého predmetu zákazky uvedenej v ponuke uchádzača budú započítané všetky 

náklady uchádzača súvisiace s plnením predmetu zákazky (napr. dopravné náklady, režijné náklady, 

mzdové náklady a pod.). Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na riadne dodanie predmetu 

zákazky. 

Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta.  

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú cenu uvedie 

v zložení: 

- navrhovaná cena bez DPH 

- navrhovaná cena vrátane DPH 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude 

ponúknutú cenu považovať za konečnú.  

V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po vystavení 

objednávky sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade 

zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, je ním predložená celková cena konečná a nemenná a 

bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. 

 
 
 


