Justičná akadémia Slovenskej republiky
Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok
tel. 033/88 18 309, fax: 033/88 18 320

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou 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“)
Justičná akadémia Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm.
a) zákona, si Vás dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom:
Špecializované dvojdňové výročné konferencie pre sudcov a prokurátorov v jednotlivých
oblastiach práva
Číslo zákazky: 2217/2019/165-1
1. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je organizácia dvojdňovej výročnej konferencie pre sudcov
a prokurátorov.
Názov konferencie: Pluralita účastníkov v hmotnom a procesnom práve
Termín konania konferencie je naplánovaný na: 18.06. - 19.6.2019
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.
2. Druh zákazky: služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch
79951000-5 Organizovanie seminárov
Typ zmluvy: objednávka
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 950,00 € bez DPH
4. Miesto dodania predmetu zákazky:
Mesto Bratislava, SR
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.
6. Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
7. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku.
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8. Termín a miesto predloženia cenových ponúk:
Ponuky treba predložiť najneskôr do dňa 12.06.2019 e-mailom na e-mailovú adresu
zuzana.kostolanyiova@justice.sk alebo poštovou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví,
pričom uchádzač na obálku uvedie heslo súťaže „Konferencia - súťaž“ s poznámkou
NEOTVÁRAŤ.
9. Podmienky účasti:
Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona, uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať službu,
ktorá zodpovedá predmetu zákazky - uchádzač predloží kópiu takéhoto dokladu a to buď
výpis z OR SR alebo výpis zo Živnostenského registra SR, alebo ich ekvivalentom v súlade s
§ 32 ods. 4 a 5 ZVO.
Podľa § 32 ods. 1 písm. f) – sa tohto verejného obstarávania môže zúčastniť iba uchádzač,
ktorý nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu –
uchádzač preukáže doloženým čestným vyhlásením.
10. Spôsob predloženia cenových ponúk:
Cenová ponuka bude predložená na samostatnom doklade – viď príloha č. 2 tejto výzvy na
predloženie CP.
Uchádzač doplní svoje identifikačné údaje a cenu. Ponuku podpíše oprávnená osoba.
Cenu uvádzajte v eurách. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie cenu celkom a na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke.
Cena musí byť zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta. Suma celkom musí byť
uvedená ako konečná, vrátane všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou
predmetu plnenia.
Ceny musia byť stanovené podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
11. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je „Najnižšia cena za celý predmet zákazky v €
s DPH“.
12. Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov Operačného programu Efektívna verejná
správa v rámci projektu s názvom: „Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov
a justičných zamestnancov.“
13. Obsah predkladanej ponuky uchádzačom (uchádzač vo svojej ponuke predloží):
- doklady/dokumenty podľa bodu 8 tejto výzvy, tak ako je uvedené
- riadne vyplnenú prílohu č. 2 tejto výzvy, tak ako je uvedené v bode 10 tejto výzvy
14. Doplňujúce informácie:
Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
plnením predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným
obstarávateľom/konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytne všetku
potrebnú súčinnosť.
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V Pezinku dňa 06.06.2019
Meno osoby obstarávateľa zodpovednej za výzvu:
Zuzana Kostolányiová
Tel.: 033/88 18 309
Fax: 033/88 18 320
e-mail: zuzana.kostolanyiova@justice.sk
Schválil:
JUDr. Peter Hulla, riaditeľ
Príloha:
príloha č. 1 – opis predmetu zákazky
príloha č. 2 – návrh cenovej ponuky
príloha č. 3 – program konferencie
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