
 
 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 3.2                                  

Príloha č. 7 

 

Výzva na predloženie ponuky  
Katarína Predajnianská, Štúrová 135, 901 01  Malacky, IČO: 50 409 972 

 

  
 

  
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Katarína Predajnianská, ako obstrávateľ v zmysle § 8 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie 
špecifikovaný predmet zákazky  

 
„Predajnianska K. – Technika a príslušenstvo“  

 

1. Identifikácia obstarávateľa:  

Obstarávateľ v zmysle § 8 ods.1 ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:  

Katarína Predajnianská  

Sídlo: Štúrová 135 

Štatutárny zástupca:  Katarína Predajnianská  

IČO: 50 409 972  

 

2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Ing. Lenka Kivoňová, 
info@mpprofit.sk, 
tel: +421 908 326 272 

 

3. Predmet obstarávania: 

Predmet zázkazky: Dodanie techniky a príslušenstva , ktorá slúži pre umelcov a 
začínajúcich umelcov na prvé demonahrávky a videoklipy 

 
Názov zákazky:   „ Predajnianska K. – Technika a príslušenstvo “  
 
Stručný opis zákazky:  
 

Dodanie techniky a príslušenstva , ktorá slúži pre umelcov a začínajúcich umelcov na prvé 
demonahrávky a videoklipy  
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4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Kúpna zmluva 

 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): uvedený v prílohe č. 1 

 
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet 

zákazky. 
 

7. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 
 

8. Podmienky účasti: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 
ods.1 písm.e)a písmena f) ZVO. 
- Uchádzač nepreukazuje verejnému obstarávateľovi v ponuke splnenie podmienky 
účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) ZVO: „je oprávnený dodať tovar“. Verejný 
obstarávateľ si overí splnenie predmetnej podmienky účasti prostredníctvo verejne 
dostupných internetových zdrojov ako napr. www.orsr.sk, www.zrsr.sk a pod.. 
- Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: „nemá uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“- uchádzač 
nesmie byť vedený v registry osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý 
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZVO. V prípade, že uchádzač je 
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 
Splnenie predmetnej podmienky účasti bude verejný obstarávateľ overovať na 
základe verejne dostupných informácií v registri vedenom Úradom pre verejne 
obstarávanie. 
Uchádzač môže doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa 
osobného postavenia preukázať aj podľa § 152 ZVO zákona o verejnom obstarávaní, 
že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné 
obstarávanie. 
 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky:  97 661,23 € bez DPH 

 

10. Miesto dodania predmetu zákazky: Štúrová 135, 901 01  Malacky 

 

11. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Do 04 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. 

 

12. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: 

- Opis predmetu zákazky 
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- Návrh kúpnej zmluvy 

 

13. Financovanie predmetu zákazky: Prostredníctvom Integrovaného regionálneho 
opereračného programu, číslo projektu 302030H780 a z vlastných zdrojov.  

 

14. Lehota na predloženie ponuky:  10.09.2020 do 09:30 hod 

 

15. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne, kuriérom 

 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou, osobne. 
           MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica 

 
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne na vyššie 
uvedenú adresu, a to v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 14.00 hod.  

Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne.  

Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku. Cena bude vyjadrená v mene Eur bez 
DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť 
v ponuke).  

Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia: 

„ Predajnianska K. – Technika a príslušenstvo “ –NEOTVÁRAŤ! 

 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   
ponúk:  

 
Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Opis predmetu 
zákazky a Rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom 
DPH bude posudzovaná cena celkom. 

 

17. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Obsah ponuky: Uchádzač predlož svoju ponuku v jedno origináli, ktorá obsahuje: 

  - Vyplnený opis predmetu zákazky – príloha č. 1 

  - Podpísaný návrh zmluvy – príloha č. 2 tejto výzvy  

 

18. Otváranie ponúk:  10.08.2020 o 10:00 hod 

 
19. Postup pri otváraní ponúk:   

Účasť na otváraní ponúk je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v 
lehote na predkladanie ponúk. 
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Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho 
zastupovanie. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže splnomocnením na 
zastupovanie. 
 
Miesto otvárania ponúk: 
 
MP Profit PB, s.r.o. 
Hliníky 712/25 
017 01  Považská Bystrica 

20. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020 

 

21. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

Ing. Lenka Kivoňová, 
info@mpprofit.sk, 
tel: + 421 908 326 272 

 

22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
 
- nebude predložená žiadna ponuka, 
- ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 
 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2 Návrh  kúpnej Zmluvy 
 
 
 
 
 
 
 

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

Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba 


