
Výzva na predloženie ponuky 
(ďalej len “výzva”) 

 

NOVOTA ART, s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle  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.  
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov verejného obstarávateľa: NOVOTA ART, s.r.o. 

Sídlo: Mateja Belu 6, 811 06 Bratislava 

Štatutárny zástupca: Oľga Novotová, konateľka  

IČO: 35 788 674  

   

2. Predkladanie ponuky:  

Ponuky sa predkladajú elektronicky emailom, a to na adresu: vo.novota@gmail.com 
 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 

2.300,- EUR bez DPH. 

 

4. Predmet prieskumu trhu:  
Predmetom prieskumu trhu je zabezpečenie prezentačného semináru v rámci projektu s 

názvom „Development of Smart Furniture with Artificial Intelligence and Medical 

Devices“. 

 

5. Výsledok prieskumu trhu:  
Výsledkom procesu prieskumu trhu bude vystavenie Objednávky. 

 

6. Podrobný opis predmetu zákazky:  

 

Úspešný uchádzač musí zabezpečiť: 

 

Konferenčnú miestnosť: kapacita pre 30 osôb, prenájom v dĺžke 3,5 hodiny, vrátane 

prezentačnej techniky – projektor, plátno, laserové ukazovadlo. 

 

Stravovanie: 

Počas podujatia sa uskutoční v 1x coffee break, ktorý bude pozostávať z výberu kávy 

(aspoň  0,3l na účastníka) alebo čaju (aspoň 0,3l na účastníka, čaj na výber aspoň 4 

druhy) a 0,5l minerálnej vody/citronády pre každého účastníka, ako aj so zabezpečenia 

drobného občerstvenia v podobe sladkého a slaného pečiva v rozsahu min. 100 g/osoba, 

min. 30 ks, obložený chlebíček mäsový/vegetariánsky min. 30 ks. Predpokladaný počet 

osôb 30. 

  

7. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:  

Lehota na dodanie predmetu zákazky je najneskôr do 2 mesiacov odo dňa  vystavenia 

Objednávky. 
 

8. Miesto dodania: 

Bratislavský kraj  
 

mailto:vo.novota@gmail.com


9. Financovanie predmetu zákazky:  
Predmet tejto zákazky bude financovaný z finančných zdrojov projektu/programu 

financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky. 

 

10. Lehota na predloženie ponuky:  
Email s ponukou musí byť zaslaný a doručený do 25.05.2022 do 16:00 hod. 

 

11. Variantné riešenia: 

Nie je možné predložiť variantné riešenie, verejný obstarávateľ požaduje predloženie 

ponuky na presne zadefinovaný predmet zákazky podľa tejto výzvy a jej príloh.  

 

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

ponúk: 

 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za dodanie 

predmetu zákazky v EUR bez DPH, zaokrúhlená matematicky na 2 desatinné 

miesta. 

 Poradie uchádzačov sa určí vyhodnocovaním ponúk, a to porovnaním výšky 

navrhnutých ponúknutých cien za dodanie predmetu zákazky, vyjadrených 

v EUR bez DPH, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný 

bude ten uchádzač, ktorý navrhol/požaduje za dodanie predmetu zákazky 

najnižšiu celkovú cenu v EUR bez DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa 

zostaví podľa predložených ponúk vzostupne od 2 po x, kde x je počet 

uchádzačov, ktorí predložili ponuku. 

 V prípade, ak bude cenová ponuka aj napriek pokynom zadávateľa predložená  

v inej mene ako EUR bude prepočítaná na EUR (kurz prepočtu na EUR 

zadávateľ prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS“) 

platným v deň vypracovania cenovej ponuky v zahraničnej mene uchádzačom 

a prepočet potvrdí svojím podpisom). 

13. Pokyny na zostavenie ponuky: 

15.1. Forma predloženia ponuky 

 ponuka sa predkladá v písomnej forme a musí byť predložená spôsobom 

uvedeným v tejto výzve; 

 dokumenty a doklady podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, ktoré tvoria 

ponuku uchádzača sa predkladajú naskenované vo formáte .pdf. 

15.2. Obsah ponuky 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady, dokumenty a údaje:  

 Návrh na plnenie kritérií, vyplnený a podpísaný formulár nachádzajúci sa v 

prílohe tejto výzvy. 

 Doklad o oprávnení dodávať tovar – čo uchádzač preukáže výpisom 

z obchodného  registra alebo živnostenského registra alebo iného registra 

(verejný obstarávateľ overí splnenie predmetnej podmienky účasti z verejne 

dostupných registrov); 
 

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

                         Oľga Novotová, konateľka 

Príloha – Návrh na plnenie kritérií 


