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Zápis z prieskumu trhu 

 
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”):  
 
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: SK2021887967  
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: SK27 8180 0000 0070 0019 4169      
 
2. Predmet obstarávania:  

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

Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je komplexné organizačné zabezpečenie špecializovaných dvojdňových výročných 
konferencií pre sudcov a prokurátorov v troch rôznych lokalitách na Slovensku v rámci projektu „Rozvoj 
systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“, kód projektu v ITMS2014+: 
314021M248. Dvojdňová výročná konferencia je organizovaná pre 80 účastníkov cieľovej skupiny vrátane 
lektorov na každú konferenciu. Do tejto aktivity je zapojených spravidla max. 12 prednášajúcich - lektorov, 
vrátane účasti zahraničných lektorov.  
Celkovo sú plánované tri výročné konferencie, každá pre 80 účastníkov vrátane prednášajúcich, z toho bude 
pre 20 ľudí zabezpečené aj ubytovanie a strava podľa požiadaviek podrobne špecifikovaných vo Výzve na 
predloženie cenovej ponuky zo dňa 23.03.2020 (ďalej len „Výzva“) a rovnako v Opise predmetu zákazky, 
ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí služieb, ktorej návrh bol zasielaný nižšie uvedeným subjektom 
ako príloha č. 2 k Výzve. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 
79951000-5 Organizovanie seminárov 
 
3. Dátum vykonania prieskumu trhu: 23.03.2020 – 31.03.2020 
 
4. Zoznam oslovených záujemcov v rozsahu názov a sídlo osloveného dodávateľa, dátum oslovenia, 
informácia o skutočnosti, či sú oslovení záujemcovia oprávnení dodávať službu, tovar alebo prácu v rozsahu 
predmetu zákazky a overenie, že záujemca nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní:  
 

P. 
č. 

Obchodné meno a sídlo alebo 
miesto podnikania záujemcu: 

Dátum 
oslovenia 
záujemcu 

oprávnenosť 
záujemcu dodávať 

požadované 
plnenie* 

overenie, že záujemca** 
nemá uložený zákaz 
účasti vo verejnom 

obstarávaní 

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

23.03.2020 http://orsr.sk/vypis.as
p?ID=410032&SID=
2&P=0  

Príloha č. 1 - printscreen 
z registra osôb so 
zákazom účasti  

2. M KREO, s.r.o.  
Murgašova 1298/16 
010 01 Žilina 

23.03.2020 http://orsr.sk/vypis.as
p?ID=120172&SID=
5&P=0  

Príloha č. 1 - printscreen 
z registra osôb so 
zákazom účasti 
a zároveň v rámci ponuky 
predložené čestné 
vyhlásenie o skutočnosti, 
že uchádzač nemá 
uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní 

mailto:zuzana.kostolanyiova@justice.sk
http://www.yyy.sk/
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=410032&SID=2&P=0
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=410032&SID=2&P=0
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=410032&SID=2&P=0
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=120172&SID=5&P=0
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=120172&SID=5&P=0
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=120172&SID=5&P=0
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3. OK AGENCY s.r.o.  
Košická 49 
821 08 Bratislava 

23.03.2020 http://orsr.sk/vypis.as
p?ID=63769&SID=2
&P=0  

Príloha č. 1 - printscreen 
z registra osôb so 
zákazom účasti  

* v prípade, že záujemca nie je povinný predložiť doklad preukazujúci oprávnenosť dodávať požadované 
plnenie, prijímateľ uvedie odkaz spôsob akým danú skutočnosť overiť (napr. odkaz webové sídlo orsr.sk) 
** súčasťou zápisu z prieskumu trhu je príloha s printscrn overenia danej skutočnosti  
 
5.  Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola „najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH“. 
 
6. Spôsob vykonania prieskumu a identifikovanie podkladov, na základe ktorých boli ponuky 

vyhodnocované:  

Verejný obstarávateľ prostredníctvom e-mailu odoslal výzvu s relevantnými prílohami na predloženie cenovej 
ponuky v rámci vykonania prieskumu trhu na predmet zákazky s názvom: „Špecializované dvojdňové výročné 
konferencie pre sudcov a prokurátorov v jednotlivých oblastiach práva” v rámci projektu „Rozvoj systému 
špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov“ trom (3) potenciálnym dodávateľom 
uvedeným v bode 4. tohto zápisu z prieskumu trhu.  

Verejný obstarávateľ Výzvu so všetkými prílohami zverejnil na svojom webovom sídle (link: https://www.ja-
sr.sk/node/5046), o čom v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 14 a Príručkou pre prijímateľa NFP z OP 
EVS zaslal o zverejnení výzvy informáciu CKO. Predmetná informácia o zverejnení výzvy je dostupná na 
webovom sídle Partnerskej dohody: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/att/9482.pdf. Uvedeným 
postupom sa zabezpečila možnosť zapojenia do prieskumu trhu aj ďalším verejným obstarávateľom 
neosloveným subjektom. Do prieskumu trhu sa z vlastnej iniciatívy zapojili piati (5) uchádzači.  

Verejný obstarávateľ požadoval predložiť nasledovné doklady, na základe ktorých vyhodnocoval 
ponuky: 

1.) doklady/dokumenty podľa bodu 13. Výzvy, t.j. doklady/dokumenty na preukázanie splnenia podmienok 
účasti týkajúcich sa: 
- osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) ZVO (verejný obstarávateľ nevyžadoval predloženie 

predmetných dokladov v prípadoch vymedzených v bode 13. Výzvy).  
a  

- technickej alebo odbornej spôsobilosti (§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO), t.j. zoznam poskytnutých služieb za 
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a 
odberateľov.  

2.) riadne vyplnenú prílohu č. 1 Výzvy, t.j. cenovú ponuku na vyššie uvedený predmet zákazky (samostatný 
doklad s doplnením identifikačných údajov uchádzača, cien a podpisom oprávnenej osoby v súlade 
s ďalšími požiadavkami uvedenými v bode 14. Výzvy).  

3.)  vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú zmluvu o poskytnutí služieb vrátane jej 
príloh, ktorá bola prílohou č. 2 Výzvy. 

 
7. Predložené doklady: 

Vzhľadom na skutočnosť, že v predmetnom verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie 
požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 
vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, sú v tomto 
bode zaznamenané len doklady, ktoré u konkrétneho uchádzača boli predmetom hodnotenia.  

U uchádzačov MEGA Education, s.r.o., MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o., PAXTRAVEL, 
s.r.o. sa uskutočnilo výlučne vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk (odôvodnenie 
v texte nižšie), a preto doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky 
verejný obstarávateľ neskúmal. 

U ostatných uchádzačov boli predmetom posudzovania všetky predložené doklady (odôvodnenie v texte 
nižšie). V tomto bode sú dané podklady len identifikované bez ohľadu na skutočnosť, či ich predložením bolo 
preukázané splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. 

OK AGENCY s.r.o. - predložil všetky dokumenty požadované verejným obstarávateľom (zároveň je zapísaný 
v zozname hospodárskych subjektov).  

M KREO, s.r.o. - predložil všetky dokumenty požadované verejným obstarávateľom (zároveň je zapísaný 
v zozname hospodárskych subjektov). 

http://orsr.sk/vypis.asp?ID=63769&SID=2&P=0
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=63769&SID=2&P=0
http://orsr.sk/vypis.asp?ID=63769&SID=2&P=0
https://web.justice.sk/owa/redir.aspx?C=O6YiHSjQ9MsJNnw7IEDvMAmHsSooXYTzYSQ53byeF6VL08jTV9XXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.ja-sr.sk%2fnode%2f5046
https://web.justice.sk/owa/redir.aspx?C=O6YiHSjQ9MsJNnw7IEDvMAmHsSooXYTzYSQ53byeF6VL08jTV9XXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.ja-sr.sk%2fnode%2f5046
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/att/9482.pdf
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ZEBRA STUDIO s.r.o. - predložil všetky dokumenty požadované verejným obstarávateľom. S vyplnenou 
Zmluvou o poskytovaní služieb neboli predložené jej prílohy (t.j. chýba zoznam subdodávateľov, keďže 
ostatné dokumenty (opis predmetu zákazky, cenová ponuka, vzor prezenčnej listiny) sú verejnému 
obstarávateľovi k dispozícii z ponuky tohto uchádzača (cenová ponuka) alebo boli súčasťou samotnej Výzvy 
a nevyžadovali sa zásahy do ich obsahu). 

A4A – Agency 4 Academy, s.r.o. - predložil všetky doklady, ktoré verejný obstarávateľ požadoval (s tým, že 
doklady preukazujúce technickú, resp. odbornú spôsobilosť nahradil čestným vyhlásením o tom, že na 
požiadanie budú tieto doklady verejnému obstarávateľovi predložené (zároveň je zapísaný v zozname 
hospodárskych subjektov). 
 
8. Uchádzači, ktorí predložili ponuku: 

Oslovení uchádzači, ktorí predložili ponuku: 
 

 
P. č. Obchodné meno a sídlo 

alebo 
miesto podnikania 

uchádzača: 

 
Dátum a 

čas 
predloženia 

ponuky 

 

Spôsob 
predloženia 

ponuky 
(osob./poštou/

kuriér) 

Cenová 
ponuka v 
EUR bez 

DPH 

Cenová 
ponuka v EUR 

s DPH 

1. OK AGENCY s.r.o.  
Košická 49 
821 08 Bratislava 

29.03.2020 
o 19:18 

e-mailom 27 303,00 € 32 763,60 € 

2. M KREO, s.r.o.  
Murgašova 1298/16 
010 01 Žilina 

30.03.2020 
o 17:25 

e-mailom 28 200,00 € 33 840,00 € 

 
Uchádzači, ktorí predložili ponuku z vlastnej iniciatívy: 
 

 
P. č. Obchodné meno a sídlo 

alebo 
miesto podnikania 

uchádzača: 

 
Dátum a 

čas 
predloženia 

ponuky 

 

Spôsob 
predloženia 

ponuky 
(osob./poštou/ 

kuriér) 

Cenová 
ponuka v 
EUR bez 

DPH 

Cenová 
ponuka v EUR 

s DPH 

1. ZEBRA STUDIO s.r.o. 
Somolického 1874/62 
039 01 Turčianske Teplice 

28.03.2020 
o 11:32 

e-mailom 21 386,00 € 25 664,00 € 

2. MEGA Education, s.r.o. 
Na barine 4 
841 03 Bratislava 

31.03.2020 
o 9:36 

e-mailom 14 150,00 €  
(v cenovej 
ponuke nie je 
uvedená cena 
bez DPH) 

16 980,00 € 

3. PAXTRAVEL, s.r.o. 
Pečnianska 23 
851 01 Bratislava 

31.03.2020 
o 10:30 

e-mailom 19 400,00 € 23 280,00 € 

4.  A4A – Agency 4 Academy, 
s.r.o. 
Dolnočermánska 37 
949 01 Nitra 

31.03.2020 
o 11:39 

e-mailom 24 985,50 € 29 982,60 € 

5.  MERTEL RG SLOVENSKÁ 
REPUBLIKA, s.r.o. 
Šoltésovej 7325/14 
811 08 Bratislava 

31.03.2020 
o 11:56 

e-mailom 18 780,00 € 22 536,00 € 

 
9. Vyhodnotenie prieskumu trhu: 

Verejný obstarávateľ dňa 31.03.2020 – 21.04.2020 vyhodnocoval predložené ponuky uchádzačov uvedených 
v bode 8. tohto zápisu z prieskum trhu na základe požiadaviek stanovených vo Výzve.  

Jeden z oslovených uchádzačov, t.j. EUPC s.r.o., nepredložil ponuku. 

Vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk 
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Verejný obstarávateľ postupoval v súlade s Výzvou a v súlade s Príručkou pre prijímateľa NFP z OP EVS1 a 
ako prvý krok v rámci vyhodnotenia, vyhodnotil ponuky na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk. V rámci 
vyhodnotenia ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk (aj napriek tomu, že ide o zákazku s nízkou 
hodnotou a verejný obstarávateľ nebol povinný tak uskutočniť – aplikoval teda dobrovoľne ustanovenie 
vzťahujúce sa na prísnejšie postupy), verejný obstarávateľ primerane aplikoval ustanovenie § 53 ods. 3 ZVO 
vymedzujúce mimoriadne nízku ponuku. Aplikáciou predmetného ustanovenia verejný obstarávateľ zistil, že 
cenové ponuky uchádzačov MEGA Education, s.r.o., MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o., 
PAXTRAVEL, s.r.o. sú mimoriadne nízke. Podrobný výpočet a zobrazenie prostredníctvom tabuľky je 
v Prílohe č. 2 tohto zápisu z prieskumu trhu. Ponúkané ceny sú rovnako neprimerane nízke aj vzhľadom na 
určenú predpokladanú hodnotu zákazky.  

Danú skutočnosť potvrdzujú aj aktuálne skúsenosti verejného obstarávateľa s obstarávaním rovnakého 
predmetu zákazky a následnými problémami pri plnení zmluvy, ktoré sa týkali nerealizovateľnosti predmetu 
zákazky v požadovanej kvalite a rozsahu za neprimerane nízku cenu ponúknutú dodávateľom. 
Nerealizovateľnosť plnenia zmluvy zodpovedajúcej tomuto predmetu zákazky za ceny blízke trom (v tabuľke 
v prílohe č. 2 vyznačených červenou) predloženým ponukám od uchádzačov, ktorí neboli oslovení verejným 
obstarávateľom, pri predošlej zmluve na rovnaký predmet zákazky viedla až k potrebe ukončenia zmluvného 
vzťahu s takýmto dodávateľom.  

V nadväznosti na identifikáciu vyššie uvedených ponúk ako mimoriadne nízkych by prichádzala do úvahy (tak 
ako to ustanovuje ZVO pre prísnejšie postupy) aplikácia ustanovenia § 53 ods. 2 ZVO, t.j. žiadosť 
o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky adresovaná jednotlivým uchádzačom, ktorí takúto ponuku predložili. 
Vzhľadom na aktuálne skúsenosti verejného obstarávateľa popísané v odseku vyššie však aplikácia žiadosti 
o vysvetlenie neposkytuje riešenie pre danú situáciu, resp. predstavovala by len neprimerané zaťažovanie 
predmetných uchádzačov kvôli splneniu si formálnej „povinnosti“ verejného obstarávateľa, keďže už 
z dostupných informácií a vlastnej skúsenosti dokáže verejný obstarávateľ posúdiť nerealizovateľnosť 
predmetu zákazky za takéto ceny.  

Zároveň má verejný obstarávateľ pozitívnu skúsenosť s realizáciou daného predmetu zákazky za cenu, za 
ktorú je takýto predmet zákazky skutočne realizovateľný a ktorá zodpovedá, resp. je blízka cenám 
predloženým uchádzačmi, ktorí boli oslovení verejným obstarávateľom a ďalšími v tabuľke v prílohe č. 2 
zelenou vyznačenými uchádzačmi (ZEBRA STUDIO s.r.o., A4A – Agency 4 Academy, s.r.o., OK AGENCY 
s.r.o., M KREO, s.r.o.). V prílohe č. 2 uvádzame rovnako tabuľku s prehľadom cien v rámci popísanej 
pozitívnej a negatívnej skúsenosti. 

S poukazom na uvedené, s cieľom predísť opakovaniu sa situáciám, keď úspešný uchádzač s mimoriadne 
nízkou cenou nebude schopný plniť predmet zákazky v požadovanej kvalite a rozsahu, verejný obstarávateľ 
vylúčil uchádzačov, ktorých ponuky sú mimoriadne nízke. Verejný obstarávateľ tak uskutočnil so zámerom 
predísť opakovaniu sa popísaným situáciám spôsobujúcim okrem iného ďalšie náklady verejného 
obstarávateľa na uskutočnenie nového verejného obstarávania a spôsobujúcim rovnako aj výraznú časovú 
stratu pri realizácii predmetu verejného obstarávania. Postup verejného obstarávateľa je motivovaný najmä 
tým, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne a rovnako aj v záujme zachovania 
efektívnosti. 

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky  

Následne verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu splnenia stanovených podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí (spomedzi tých 
uchádzačov, ktorých cenové ponuky nie sú mimoriadne nízkymi a teda neboli vylúčení), t.j. u uchádzača 
ZEBRA STUDIO s.r.o.. Verejný obstarávateľ po posúdení ponuky vylúčil uchádzača ZEBRA STUDIO s.r.o. 
z dôvodu nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky (bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2).  

Následne verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu splnenia stanovených podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste v poradí (spomedzi 
tých uchádzačov, ktorých cenové ponuky nie sú mimoriadne nízkymi a teda neboli vylúčení), t.j. u uchádzača 
A4A – Agency 4 Academy, s.r.o.. Verejný obstarávateľ po posúdení ponuky vylúčil tohto uchádzača z dôvodu 
nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky (bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2). 

Následne verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu splnenia stanovených podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na treťom mieste v poradí (spomedzi tých 
uchádzačov, ktorých cenové ponuky nie sú mimoriadne nízkymi a teda neboli vylúčení), t.j. u uchádzača OK 

 
 
1 “Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie 
podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade 
uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie 
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom 
mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.” 
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AGENCY s.r.o.. Verejný obstarávateľ po posúdení ponuky vylúčil tohto uchádzača z dôvodu nesplnenia 
požiadaviek na predmet zákazky (bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2). 

Následne verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu splnenia stanovených podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na štvrtom mieste v poradí (spomedzi 
tých uchádzačov, ktorých cenové ponuky nie sú mimoriadne nízkymi a teda neboli vylúčení), t.j. u uchádzača 
M KREO, s.r.o.. Verejný obstarávateľ konštatuje, že uchádzač M KREO, s.r.o. splnil podmienky účasti a ako 
jediný splnil aj všetky stanovené požiadavky na predmet zákazky a verejný obstarávateľ ho označil za 
úspešného uchádzača.  
 
10. Konečná zmluvná cena ponuky úspešného uchádzača: 

33 840,00 € s DPH 
28 200,00 € bez DPH 
 
11. Dátum vyhodnotenia ponúk:  

21.04.2020 
 
12. Spôsob vzniku záväzku (zmluva, objednávka,...):  

Zmluva o poskytnutí služieb 
 
13. Meno a priezvisko, funkcia a pracovisko zodpovednej osoby/osôb, ktorá/ktoré vykonala/vykonali 
prieskum trhu:  

Mgr. Dominika Zavadová, PhD., asistent finančného manažéra 
 
Vyhlásenie: 

Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v súlade so 
svojim najlepším presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom na 
účelné, efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. 
 
V Košiciach dňa 21.04.2020 
 
Vypracoval: 
 

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

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

 
V Pezinku dňa 21.04.2020 

 
Schválil: 

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

          PhDr. Zuzana Kostolányiová, v.r. 
finančný manažér, vedúci kancelárie akadémie 

 
 
Za Justičnú akadémiu SR: 

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

        JUDr. Peter Hulla, v.r. 
     riaditeľ Justičnej akadémie SR 

 
            
 
Príloha: 
Príloha č. 1: Printscreeny z registra osôb so zákazom účasti 
Príloha č. 2: Vyhodnotenie ponúk a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti s prílohami 









    
Vyhodnotenie ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk – identifikácia 

mimoriadne nízkych ponúk 

 
A. Primeraná aplikácia ustanovenia § 53 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 

Podľa § 53 ods. 3 zákona č. 343/205 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov: 

„Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú 
požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou 
ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o 

a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a 
b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.“ 

 

1. Mimoriadne nízka ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o 10% nižšiu, ako je cena 

plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia 

Druhá najnižšia ponuka:  22 536,00 (MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o.) 

10 % z 22 536,00 = 2 253,60 

22 536,00 – 2253,6 = 20 283,00 

Mimoriadne nízkou ponukou je ponuka uchádzača MEGA Education, s.r.o. (16 980,00) 

 

2. Mimoriadne nízka ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o 15% nižšiu, ako priemer 

cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou 

Priemer cien plnenia (okrem ponuky s najnižšou cenou) 

(32 763,60 + 33 840,00 + 29 982,60 + 25 664,00 + 23 280,00 + 22 536,00) / 6 = 168 066,20 /6 = 

28 011,03 

15% z 28 011,03 = 4 201,65 

28 011,03 – 4201,65= 23 809,38 

Mimoriadne nízkymi ponukami sú ponuky uchádzačov:  

MEGA Education, s.r.o. (16 980,00) 

MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o. (22 536,00) 

PAXTRAVEL, s.r.o. (23 280,00) 

Sumarizácia 

Cenové ponuky uchádzačov vyznačených v tabuľke nižšie červenou farbou predstavujú vzhľadom na 

primeranú aplikáciu ustanovenia § 53 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní mimoriadne nízke ponuky 

(viď výpočet vyššie). 

p. č. uchádzač Cena s DPH 

1. MEGA Education, s.r.o. 16 980,00 

2. MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o. 22 536,00 

3. PAXTRAVEL, s.r.o. 23 280,00 

4. ZEBRA STUDIO s.r.o. 25 664,00 

5. A4A – Agency 4 Academy, s.r.o. 29 982,60 

6. OK AGENCY s.r.o.   32 763,60 

7. M KREO, s.r.o.   33 840,00 



    
 

B. Predchádzajúce pozitívne a negatívne skúsenosti verejného obstarávateľa s 

obstarávaním rovnakého predmetu zákazky 

Cena v EUR 1 konferencia v rámci 
ponuky spojenej s 

negatívnou skúsenosťou* 

1 konferencia v rámci 
ponuky spojenej s 

pozitívnou skúsenosťou** 

bez DPH 4 250,00 9,929,49 

s DPH 5 100,00 11 915,39 

Približne spolu za 3 
konferencie s DPH 

15 300 35 746,17 

* Príloha č. 1 

** Príloha č. 2 

Prílohy:  

Príloha č. 1: Cena v rámci ponuky spojenej s negatívnou skúsenosťou a dokumenty preukazujúce 

ukončenie zmluvného vzťahu s takýmto dodávateľom 

Príloha č. 2: Cena v rámci ponuky spojenej s pozitívnou skúsenosťou 

 

Vyhodnotenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky 

1. ZEBRA STUDIO s.r.o.  

-  vylúčenie pre nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky (zariadenie navrhnuté v rámci 

stredného Slovenska nedisponuje klimatizovanými izbami) 

A. Podmienky účasti 

Uchádzač spĺňa podmienky účasti 

B. Požiadavky na predmet zákazky 

Navrhnuté zariadenia  

Uchádzač v každej položke (lokalite) uvádza 2 navrhnuté zariadenia - verejný obstarávateľ požadoval 

uviesť identifikáciu konkrétneho zariadenia (názov a adresu umiestnenia) ponúkaného na realizáciu 

konferencie, ktorého sa cenová ponuka týka. Uvádzanie vždy 2 zariadení môže byť vnímané ako 

špekulatívne, a zároveň verejnému obstarávateľovi nie je zrejmé, z akých cien vychádzal uchádzač pri 

určovaní výšky jeho cenovej ponuky, keďže vždy uvádza v konkrétnej položke (lokalite) len jednu cenu 

a je len ťažko predstaviteľné, aby by 2 rôzne zariadenia ponúkali svoje služby za úplne totožnú cenu. 

• Východné Slovensko – Vysoké Tatry 

Hotel international (Veľká Lomnica) 

- kapacita konferenčnej miestnosti pri usporiadaní "školské sedenie" musí byť pre minimálne 80 

účastníkov - zariadenie disponuje miestnosťou, ktorá spĺňa túto požiadavku na hranici 80 pri 

divadelnom sedení; verejný obstarávateľ požadoval však miestnosť s takouto kapacitou pri 

usporiadaní „školské sedenie“, pričom pri takomto usporiadaní disponuje predmetné zariadenie len 

miestnosťou s kapacitou pre 40 osôb.  

Hotel Patria (Štrbské pleso) 

- spĺňa požiadavky na predmet zákazky 

• Stredné Slovensko 

Hotel impozant (Martin) 

- požiadavka, aby všetky izby boli klimatizované - na webe nie je uvedená informácia o tom, že by 

izby boli vybavené klimatizáciou, telefonické overovanie - žiadne izby nie sú klimatizované 

PARK HOTEL (Dolný Kubín) 



    
- požiadavka, aby všetky izby boli klimatizované - na webe nie je uvedená informácia o tom, že by 

izby boli vybavené klimatizáciou, telefonické overovanie - žiadne izby nie sú klimatizované 

• Bratislava 

BUSINESS HOTEL PREMIUM 

- spĺňa požiadavky na predmet zákazky 

HOTEL PONTEO 

- spĺňa požiadavky na predmet zákazky 

 

2. A4A – Agency 4 Academy, s.r.o.  

-  vylúčenie pre nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky (zariadenie navrhnuté v rámci 

stredného Slovenska nedisponuje klimatizovanými izbami, resp. klimatizované sú len 

apartmány, pričom k dispozícii je 15 apartmánov, verejný obstarávateľ požaduje ubytovanie pre 20 

účastníkov na 1 noc, pričom každý ubytovaný hosť bude v samostatnej izbe). 

A. Podmienky účasti 

Podmienky účasti - z predložených podkladov nie je možné posúdiť ich splnenie, ale je možné ich overiť 

podľa zmlúv dostupných v CRZ. 

Uchádzač spĺňa podmienky účasti 

B. Požiadavky na predmet zákazky 

Navrhnuté zariadenia  

• Východné Slovensko – Vysoké Tatry 

Hotel Mountain View 

- spĺňa požiadavky na predmet zákazky 

• Stredné Slovensko 

Hotel Dixon (Banská Bystrica) 

- požiadavka, aby všetky izby boli klimatizované – na webe je uvedená informácia o tom, že 

klimatizácia je len v apartmánoch, telefonické overovanie - klimatizované sú len apartmány (k 

dispozícii je 15 apartmánov - rôzne veľké), verejný obstarávateľ požaduje ubytovanie pre 20 

účastníkov na 1 noc, pričom každý ubytovaný hosť bude v samostatnej izbe. 

 

• Bratislava 

Hotel Saffron  

- spĺňa požiadavky na predmet zákazky 

 

3. OK AGENCY s.r.o.  

-  vylúčenie pre nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky 

A. Podmienky účasti  

Uchádzač spĺňa podmienky účasti 

B. Požiadavky na predmet zákazky 

Navrhnuté zariadenia  

• Východné Slovensko – Vysoké Tatry 

Hotel Yasmin, Košice 



    
- hotel sa nachádza v Košiciach, požiadavka verejného obstarávateľa bola, aby sa konferencia 

uskutočnila v lokalite východné Slovensko - Vysoké Tatry 

• Stredné Slovensko 

Village resort Hanuliak (Belá) 

- požiadavka, aby všetky izby boli klimatizované - na webe nie je informácia o klimatizácii, telefonicky 

overované - žiadne izby nie sú klimatizované 

• Bratislava 

HOTEL PONTEO 

- spĺňa požiadavky na predmet zákazky 

4. M KREO, s.r.o.   

A. Podmienky účasti  

Uchádzač spĺňa podmienky účasti 

B. Požiadavky na predmet zákazky 

Navrhnuté zariadenia  

• Východné Slovensko – Vysoké Tatry 

GRAND HOTEL BELLEVUE (Horný Smokovec) 

- spĺňa požiadavky na predmet zákazky 

• Stredné Slovensko 

HOLIDAY INN ŽILINA 

- spĺňa požiadavky na predmet zákazky 

• Bratislava 

NH BRATISLAVA GATE ONE 

- spĺňa požiadavky na predmet zákazky 

 



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 € 
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