
 

   

 

 Predpokladaná hodnota zákazky 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO”):  
 
Názov verejného obstarávateľa: Justičná akadémia Slovenskej republiky 
Sídlo: Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok 
Štatutárny zástupca: JUDr. Peter Hulla, riaditeľ 
IČO: 378 51 624         
DIČ: 2021887967         
IČ DPH: SK 2021887967   
Tel.: 033/88 18 309                  
Fax: 033/88 18 320         
E-mail: zuzana.kostolanyiova@justice.sk  
Internetová stránka: www.ja-sr.sk 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, P. O. Box 32, Bratislava    
Číslo účtu: SK25 8180 0000 0070 0019 4169                                    
 
2. Predmet obstarávania:  

Špecializované dvojdňové výročné konferencie pre sudcov a prokurátorov v jednotlivých oblastiach práva 

Predmetom zákazky je komplexné organizačné zabezpečenie špecializovaných dvojdňových výročných 
konferencií pre sudcov a prokurátorov v troch rôznych lokalitách na Slovensku. Dvojdňová výročná 
konferencia je organizovaná pre 80 účastníkov cieľovej skupiny vrátane lektorov na kaţdú konferenciu. Do 
tejto aktivity je zapojených spravidla max. 12 prednášajúcich - lektorov, vrátane účasti zahraničných 
lektorov.  
Celkovo sú plánované tri (3) výročné konferencie, kaţdá pre 80 účastníkov vrátane prednášajúcich, z toho 
bude pre 20 ľudí zabezpečené aj ubytovanie a strava podľa podľa poţiadaviek podrobne špecifikovaných 
vo Výzve na predloţenie cenovej ponuky zo dňa 26.02.2020. 

3. Predložené ponuky: 
 
P. 
č. 

Dodávateľ 
(obchodné 

meno, adresa 
jeho sídla) 

Cena v 
EUR 

bez DPH 

Cena v 
EUR 

s DPH 

Kontaktná 
osoba 
(tel. č.) 

Prieskum 
vykonaný 

dňa 

Spôsob 
vykonania 
prieskumu 

* 

Poznámka 

1. M KREO, s.r.o.  
Murgašova 
1298/16 
010 01  Ţilina 

28 455,00 
€ bez 
DPH 

34 146,00 
€ s DPH 

PhDr. Monika 
Suchaničová 
Janigová (t.č.: 
0905 856 865) 

26.02.2020 
– 
04.03.2020 

E  

2. EUPC s.r.o.  
Podunajská 23/A 
821 06 
Bratislava 

27 990,00 
€ bez 
DPH 

33 588,00 
€ s DPH 

Silvia 
Umrianová 
(t.č.: 0917 499 
998) 

26.02.2020 
– 
04.03.2020 

E  

3. OK AGENCY, 
s.r.o.  
Košická 49 
821 08 
Bratislava 

29 000,00 
€ bez 
DPH 

34 800,00 
€ s DPH 

Denisa 
Michalčíková 
(t.č.: 0918 719 
889) 

26.02.2020 
– 
04.03.2020 

E  

*O - osobne, F - faxom, K - katalóg, P – prospekt, I – internet, E – email.  

4. Spôsob vykonania prieskumu: 
Verejný obstarávateľ stanovil predpokladanú hodnotu zákazky z cenového prieskumu e‐mailovým 
oslovením 3 potenciálnych dodávateľov. Vzhľadom na skutočnosť, ţe výzva na predloţenie cenovej ponuky 
za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky bola zverejnená na webovej stránke verejného 
obstarávateľa, prejavili záujem o zapojenie sa do prieskumu trhu aj ďalší dvaja potenciálni dodávatelia, ktorí 
zaslali cenové ponuky z vlastnej iniciatívy e-mailom na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve. 
Verejný obstarávateľ posúdil predmetné cenové ponuky a následne zaujal stanovisko, ţe v nich ponúkaná 
cena je neprimerane nízka a to vzhľadom na reálne náklady týkajúce sa jeho realizácie. Pri uvedenom 
konštatovaní verejný obstarávateľ vychádzal prioritne zo svojich aktuálnych skúseností s obstarávaním 
takéhoto predmetu zákazky a následnými problémami pri plnení zmluvy, ktoré sa týkali nerealizovateľnosti 
predmetu zákazky v poţadovanej kvalite a rozsahu za neprimerane nízku cenu ponúknutú dodávateľom. 
Nerealizovateľnosť plnenia zmluvy zodpovedajúcej tomuto predmetu zákazky za ceny blízke 2 predloţeným 
ponukám dodávateľmi, ktorí neboli oslovení verejným obstarávateľom, pri predošlej zmluve na rovnaký 
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predmet zákazky viedla aţ k potrebe ukončenia zmluvného vzťahu s takýmto dodávateľom. Zároveň má 
verejný obstarávateľ pozitívnu skúsenosť s realizáciou daného predmetu zákazky za cenu, za ktorú je 
takýto predmet zákazky skutočne realizovateľný a ktorá zodpovedá cenám predloţeným dodávateľmi, ktorí 
boli oslovení verejným obstarávateľom. S poukazom na uvedené, s cieľom predísť opakovaniu sa takýmto 
situáciám spôsobujúcim okrem iného ďalšie náklady verejného obstarávateľa na uskutočnenie nového 
verejného obstarávania a spôsobujúcim rovnako aj časovú stratu pri realizácii predmetu verejného 
obstarávania, a teda aj v záujme zachovania hospodárnosti a efektívnosti, verejný obstarávateľ pri určovaní 
predpokladanej hodnoty zákazky nezohľadnil uvedené neprimerane nízke cenové ponuky. Je pritom 
potrebné zdôrazniť, ţe jednou z týchto ponúk bola práve ponuka uchádzača, s ktorou sa spája popísaná 
negatívna skúsenosť. Do úvahy treba rovnako brať aj skutočnosť, ţe zohľadnenie neprimerane nízkych 
cenových ponúk (predstavujúcich riziko nerealizovateľnosti predmetu zákazky) pri určovaní predpokladanej 
hodnoty zákazky by malo v konečnom dôsledku výrazný vplyv na zúţenie hospodárskej súťaţe, keďţe 
nízko stanovená predpokladaná hodnota zákazky (nezodpovedajúca reálnym nákladom a teda 
predstavujúca nerealizovateľnosť zákazky podľa stanovených poţiadaviek za tak nízku cenu) by mohla 
odradiť od predloţenia ponuky uchádzačov schopných skutočne realizovať predmet zákazky podľa 
stanovených poţiadaviek, keďţe ich reálna cena by v tomto prípade prevyšovala predpokladanú hodnotu 
zákazky.  
 
Pre ilustráciu opísanej situácie uvádzame prehľad v tabuľke: 
 

Cena 
v EUR 

1 konferencia v rámci ponúk, ktoré  
verejný obstarávateľ pri určovaní tejto 

PHZ nezohľadnil* 

1 konferencia v 
rámci ponuky 

spojenej s vyššie 
popísanou 
negatívnou 

skúsenosťou** 

1 konferencia v 
rámci ponuky 

spojenej s vyššie 
popísanou 
pozitívnou 

skúsenosťou*** 

bez DPH 5 943,00 5 700,00 4 250,00 9,929,49 

s DPH 7 131,60 6 840,00 5 100,00 11 915,39 

* Príloha č. 1 

** Príloha č. 2 

*** Príloha č. 3 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 28 481,67 € bez DPH 
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená ako aritmetický priemer z obdrţaných a vyhodnocovaných 
predpokladaných celkových cien za predmet zákazky. 
 
6. Meno a priezvisko, funkcia a pracovisko zamestnanca, ktorý vykonal prieskum: 
Mgr. Dominika Zavadová, PhD., asistent finančného manaţéra 
 
V Pezinku dňa 05.03.2020 
 

 
 
.…………………...............................................................

       Mgr. Dominika Zavadová, PhD., v.r.  
        asistent finančného manaţéra 

 
 
 
 
Prílohy:  

Príloha č. 1: Cenové ponuky, ktoré  verejný obstarávateľ pri určovaní tejto PHZ nezohľadnil 
Príloha č. 2: Cena v rámci ponuky spojenej s  negatívnou skúsenosťou 
Príloha č. 3: Cena v rámci ponuky spojenej s  pozitívnou skúsenosťou 
 





 

 

Príloha č. 1 Návrh e ovej po uky 

Návrh ce ovej po uky 

a pred et zákazky s ázvo :  Špe ializované dvojdňové výročné konferen ie pre sud ov a  prokurátorov v jednotlivý h o lastia h práva 

 

Ide tifikač é údaje uchádzača: 

Názov: PAXTRAVEL, s.r.o. 

Adresa/sídlo: Peč ia ska     85   Bratislava 

IČO: 31340571 

DIČ: 2020350486 

IČ DPH: SK2020350486 

Plat a DPH: á o/ ie Á o 

Ko takt á oso a: Július Cmorej 

Telefó :    02/55424229 

e-mail: ck@paxtravel.sk 

 

P. č. Špe ializova á dvojdňová výroč á ko fere ia 
pre sudcov a prokurátorov v jed otlivý h 
o lastia h práva 

Mer á jed otka Počet 
jednotiek 

Jed otková 
cena v EUR 

bez DPH 

Cena celkom 

v EUR bez DPH 

Sadzba DPH v 

% 

Výška DPH v 
EUR 

Cena celkom  

v EUR s DPH 

 

1 Bratislava  1 konferencia 1  5700 EUR 20 1140 EUR 6840 EUR 

2 vý hod é Slove sko – Vysoké Tatry 1 konferencia 1  5700 EUR 20 1140 EUR 6840 EUR 

3 stred é Slovensko 1 konferencia 1  5700 EUR 20 1140 EUR 6840 EUR 

Spolu  20   

 

Navrhova á e a o sahuje všetky áklady spoje é s poskyt utí  elého pred etu zákazky.  

                                                                                                                                                                                                                                              I g. Július C orej 

V ..Bratislave................. ....  2.3.2020.........................                                                                                                                    .................................................................. 

                                                                                                                                                                                   e o a priezvisko oso y opráv e ej ko ať za u hádzača 



Poskytovatef: P AXTRA VEL, s. r. o. 

Sidlo: PeCnianska23, 851 01 Bratislava 

ICO: 31 340 571 

Por. Cislo Polozka 

· diiove v)Trocne konferencie 

Merna jednotka 

1 konferencia 

Priloha c. 2C StruktUrovany rozpocet Zmluvnej ceny 

sudcov a prokuratorov v j 

:Pocet .Jednotkova cena 

jednotiek v EUR bezDPH 

4250 

Ing. Julius Cmorej, kona-l:er 



Objednávky od č. 74 do č. 88 

74/06/2019/ESF 
 

3.6.2019 Ministerstvo spravodlivosti SR 
Ubytov.strava, obč. 3.6.-6.6.2019 

Župné nám. 13  
813 11 Bratislava 

00166073 749,84 

74/A/06/2019/PK 
 

5.6.2019 Autoservis Bula, s.r.o. 
Diagnostika, výmena aku.  PK094BK 

Kupeckého  50 
902 01 Pezinok 

35707194 224,90 

75/06/2019/PK 
 

6.6.2019 S PoweR export-import, s.r.o. 
Batérie 6ks 

Pečnianska 31 
851 01 Bratislava 

31367551 120,00 

76/06/2019/PK 
 

6.6.2019 Zuzana  Sirotná 
Oblátky s logom JA 

Červené Kopanice  36 
914 51 Trenčianske Teplice 

30877199 400,00 

77/06/2019/PK 
 

11.6.2019 Innovative  media, s.r.o. 
Propagačná stena, baner 

Námestie SNP 13 
811 06 Bratislava 

48113654 1068,00 

78/06/2019/ESF 
 

12.6.2019 WORK in Balance, s.r.o. 
Zabezpečenie konf.  18.-19.6.2019 

Košická 49 
821 08 Bratislava 

47878851 11915,39 

79/06/2019/OM 
 

12.6.2019 Coca-Cola HBC, s.r.o. 
Nealko nápoje 

Tuhovská  1 
831 06 Bratislava 

50252160 107,20 

80/06/2019/ESF 
 

17.6.2019 Ministerstvo spravodlivosti SR 
Ubytov.strava, obč. 17.6.-19.6.2019 

Župné nám. 13  
813 11 Bratislava 

00166073 1006,03 

80/A/06/2019/PK 
 

17.6.2019 Ministerstvo spravodlivosti SR 
Strava vodiča 

Župné nám. 13  
813 11 Bratislava 

00166073 6,90 

81/06/2019/PK 
 

17.6.2019 PAPERA, s.r.o. 
Kancelársky papier 

Čerešňová  17 
974 05 Banská Bystrica     

46082182 778,50 

82/06/2019/PK 
 

17.6.2019 2U, spol. s r.o. 
Portrét prezidentsky SR, znak SR 

Trnavská cesta 84 
821 02 Bratislava 

17315786 427,08 

83/06/2019/PK 
 

18.6.2019 KARIREAL SLOVAKIA, a.s. 
Výmena oleja, filtra  PK294DE 

Nová ul. 17 
902 03 Pezinok 

35785403 158,75 

84/06/2019/PK 
 

18.6.2019 Lamitec, spol. s r.o. 
Špeciálny kancelársky  papier žltý 

Pestovateľská  16147/9 
821 04 Bratislava-Ružinov 

35710691 41,04 

85/06/2019/OM 
 

18.6.2019 DC RAVAK SLOVAKIA,  s.r.o. 
Oprava sprchovacích kútov 

Einsteinova  11 
851 01 Bratislava 

34119663 403,52 

86/06/2019/PK 
 

24.6.2019 TUCAN, s.r.o. 
Letenka 17.-21.10. Strasb.-VIE 

Za Kasárňou  1 
831 03 Bratislava 

35697300 175,00 

87/06/2019/OM 
 

28.6.2019 STAGNUM, s.r.o. 
Servis vírivých vaní 

Jaseňová  15 
900 25 Chorvátsky Grob 

47669128 685,08 

88/06/2019/PK 
 

28.6.2019 PREZIDENT consulting, s.r.o. 
Služby tlačového hovorcu 

Eugena Suchoňa  46 
902 01 Pezinok 

47442930 180,00 

SPOLU:     18447,23 € 
 


