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Výzva na predkladanie ponúk  
 

podľa § 117) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).  

 
Úspešný uchádzač bude určený na základe prieskumu trhu, ktorým verejný obstarávateľ preukáže hospodárnosť 

vynaložených finančných prostriedkov. 

 
Verejný obstarávateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra 

verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZVO 
Sídlo  Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

IČO 00 002 801 

DIČ 2020877749 

Kontaktná osoba Ing. Valéria Kamenská 

Telefónne číslo kontaktnej osoby +421 2 58 248 207 

E-mailová adresa kontaktnej osoby valeria.kamenska@siea.gov.sk  

 
2. Názov zákazky:  Kompletný servis, údržba a oprava výťahov 
 
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce):  Služby 
 
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:   

 sídlo verejného obstarávateľa 
 
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné podmienky): 
     Zmluva o poskytovaní servisných služieb 
 
7. Opis predmetu zákazky:  Príloha č. 3 

8. Spoločný slovník obstarávania:  50750000-7  Opravy a údržba výťahov 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:  10 147,00 EUR bez DPH – Predpokladaná hodnota 

zákazky (ďalej len „PHZ“) bola určená ako cena bez dane z pridanej hodnoty v čase začatia postupu 
zadávania zákazky, zaokrúhlená na celé jednotky smerom nahor. 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania.  

11. Podmienky účasti:    
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti úspešného uchádzača, týkajúcich sa osobného 

postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, overí prostredníctvom 

príslušných verejne dostupných zdrojov. Uchádzač nie je povinný predkladať. 

V prípade, ak je úspešný uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom 

pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a zo zoznamu hospodárskeho subjektu (úspešného 
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uchádzača) je zrejmé, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 

písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a súčasne úspešný uchádzač nebude vedený v registri 

osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie ÚVO podľa § 183 zákona o verejnom 

obstarávaní, bude mať verejný obstarávateľ zato, že takto zapísaný úspešný uchádzač splnil 

podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.  

V prípade, ak úspešný uchádzač nebude zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, podmienku 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, si verejný obstarávateľ overí 

prostredníctvom elektronickej databázy z verejne dostupných zdrojov. 

V prípade, ak úspešný uchádzač nebude zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, podmienku 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ overí v registri 

osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie ÚVO podľa § 183 zákona o verejnom 

obstarávaní, t. j. verejný obstarávateľ si overí, či úspešný uchádzač nie je vedený v registri osôb 

so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní a teda, či nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu. 

§ 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní  

U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom 

obstarávaní. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak 

konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými 

opatreniami.  

Ak uchádzač, ktorý sa vo vyhodnotení umiestni na prvom mieste, neposkytne verejnému 

obstarávateľovi riadne súčinnosť, t. j. nepredloží verejnému obstarávateľovi požadované doklady a 

dokumenty v lehote určenej na poskytnutie súčinnosti, uvedenej v doručenom oznámení o výsledku 

tohto verejného obstarávania, je verejný obstarávateľ oprávnený: 

- vyzvať  na  súčinnosť na uzatvorenie zmluvy/objednávky uchádzača umiestneného na druhom 

mieste v poradí, t. j. uchádzača s druhou najnižšou Celkovou cenou spolu  v EUR s DPH za 

predmet zákazky, alebo  

- zrušiť daný postup zdávania zákazky s nízkou hodnotou.  

 
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia Cena celkom vyjadrená v EUR – vrátane DPH (viď. 

Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria).  

 
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:   04.05.2022   do:  10:00 hod 

Ponuky uchádzačov, ani ich časti sa nepoužijú na iný účel ako na verejné obstaranie tohto predmetu 

zákazky. 

Upozornenie pre uchádzačov: Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len  

za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným v tejto Výzve, obsahuje 

všetky náležitosti definované v tejto Výzve a bola predložená v lehote určenej v tejto Výzve. 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 

prihliadať. 
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14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  

Ponuka sa predkladá v elektronickej podobe na e-mailovú adresu valeria.kamenska@siea.gov.sk,   

v predmete e-mailu je potrebné uviesť názov predmetu zákazky „Kompletný servis, údržba a oprava 

výťahov“. 

 
15. Požadovaný obsah ponuky:     

a) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať Prílohu č. 1  - Návrh uchádzača na plnenie 

kritéria uvedenú v tejto Výzve, v ktorej uchádzač vyplní iba žlto podfarbené polia. Uchádzač 

Prílohu č. 1 predloží podpísanú štatutárnym orgánom uchádzača  alebo zástupcom uchádzača 

alebo inej oprávnenej osoby (ďalej ako ,,oprávnená osoba“). Predloženie ponuky na e-mailovú 

adresu je potrebné predložiť ako scan Prílohy č. 1 s podpisom oprávnenej osoby (napr. v súbore 

PDF alebo JPG). 

b) Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať aj Prílohu č. 2 - Zmluva o poskytovaní 

servisných služieb, v ktorej uchádzač vyplní žlto podfarbené polia. Uchádzač Prílohu č. 2 predloží 

podpísanú oprávnenou osobou. Predloženie ponuky na e-mailovú adresu je potrebné predložiť 

ako scan Prílohy č. 2 s podpisom oprávnenej osoby (napr. v súbore PDF alebo JPG). 

16. Vyhodnotenie ponúk: 
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 

požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 

vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak 

ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný 

o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  

 
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, 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.  

 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 

všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 

prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude 

uzatvorená Zmluva o poskytovaní servisných služieb. 

 
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  

Štátny jazyk - slovenský jazyk (alebo český jazyk) 
 
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  - 

19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:    25.04.2022 
 
 
V Bratislave, dňa 25.04.2022 
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Prílohy:  
- Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

- Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o poskytovaní servisných služieb 

- Príloha č. 3 - Opis predmetu zákazky 

 
 


