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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:    Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

IČO:    30844878 

Sídlo:    Priemyselná 2, 824 73  Bratislava 

Kontaktná osoba:  Ing. Ján Beňo 

Telefón:   +421 2 50 114 252 

Fax:    +421 2 55 423 005 

Elektronická pošta:  info@nku.gov.sk 

Internetová adresa:  www.nku.gov.sk 

 

2. Predmet zákazky 

Vyhotovenie, dodanie a inštalácia reklamnej tabule na zabezpečenie informovania 

o projekte „Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného 

úradu Slovenskej republiky“.  

 

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky) 

Predmetom zákazky bude vyhotovenie, dodanie a inštalácia 9 ks reklamnej tabule na 

zabezpečenie informovania o projektu „Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému 

Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky“ na miesto určené 

objednávateľom. 

Opis reklamnej tabule:  

Počet: 9 ks 

Rozmer reklamnej tabule – 250x150 cm, materiál - plast (resp. špecifikujte, aký 

materiál ponúkate) 

Na reklamnej tabuli musia byť uvedené najmä informácie:  

Nasledujúce informácie  musia zaberať najmenej 25% plochy tabule: 

 znak Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami a odkaz „Európska 
únia“,  

 text vysvetľujúci spoluúčasť EÚ „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou “  

 odkaz na  „Európsky fond regionálneho rozvoja“  

 text „Tvoríme vedomostnú spoločnosť“  
Informácie o projekte:  

 názov projektu: „Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej republiky“ 

 dátum začatia a ukončenia projektu – október 2013 – október 2015 
 Informácie súvisiace s operačným programom: 

 logo OPIS, v súlade s manuálom  OPIS 

 odkaz na stránku OPIS: www.opis.gov.sk 

 logo Úrad vlády SR, s odkazom: Riadiaci orgán OPIS  

 logo sprostredkovateľského orgánu OPIS, ktorý vyhlásil výzvu na projekt: 
o logo Ministerstva financií SR s odkazom Sprostredkovateľský orgán OPIS  

mailto:info@nku.gov.sk?subject=Mail%20odoslany%20z%20weboveho%20sidla
http://www.nku.gov.sk/
http://www.opis.gov.sk/


 

2 
 

Tabuľa bude obsahovať aj výšku nenávratného finančného príspevku: 3 482 000,00 

EUR a heraldický emblém NKÚ SR.  

Reklamná tabula musí spĺňať všetky náležitosti podľa Manuálu pre informovanosť 

a publicitu projektov OPIS (http://www.opis.gov.sk/manual-pre-informovanost-a-

publicitu-opis/). 

 

Dodaním reklamnej tabule sa rozumie dodanie 1 ks reklamnej tabule na miesto podľa 

bodu 6. 

Inštaláciou reklamnej tabule sa rozumie osadenie reklamnej tabule na miesto určené 

verejným obstarávateľom podľa bodu 6.  

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Nie.  

 

5. Typ zmluvy 

Objednávka.  

 

6. Miesto plnenia predmetu zmluvy 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej 
republiky 
Priemyselná 2 
824 73  Bratislava 26 

 
Expozitúra NKÚ SR Bratislava 
Miletičova 19 826 19 Bratislava 

 
Expozitúra NKÚ SR  Nitra 
Jelenecká 49 
950 38 Nitra 

 
Expozitúra NKÚ SR Trenčín 
gen.M.R.Štefánika 20 
911 01 Trenčín 

 
Expozitúra NKÚ SR Prešov 
Námestie mieru 3  
081 92 Prešov 

Expozitúra NKÚ SR Banská Bystrica 
Horná 57 
974 01 Banská Bystrica 
 
Expozitúra NKÚ SR Žilina 
Predmestská 1613 
010 01 Žilina 
 
Expozitúra NKÚ SR Košice 
Komenského 59 
040 01 Košice 
 
Expozitúra NKÚ SR Trnava 
Kollárová 8 
917 02  Trnava 
 

 

 

 

7. Termín plnenia predmetu zmluvy 

Do 30 dní od prijatia objednávky. 

 

8. Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky 

Nie.  

 

9. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky 

Maximálna čiastka určená na tento predmet zákazky je vo výške do 20 000,00 EUR 

bez DPH.  

 

 

 

http://www.opis.gov.sk/manual-pre-informovanost-a-publicitu-opis/
http://www.opis.gov.sk/manual-pre-informovanost-a-publicitu-opis/
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10. Hlavné podmienky financovania a platobne podmienky 

Predmet zákazky je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný 

program Informatizácia spoločnosti. 

Maximálna doba splatnosti faktúry je 60 dní.  

 

11. Podmienky účasti 

Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis 

zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa 

osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného 

orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci dodávateľa na 

dodanie požadovaného predmetu zákazky.  

12. Obsah cenovej ponuky  

a) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 11 tohto dokumentu. 
b) Návrh ceny za predmet zákazky. 

 

13. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk 

Lehota na predkladanie cenových ponúk – dátum: 15.04.2014  čas:  10,00 h. 

Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: 

Názov:    Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Adresa:    Priemyselná 2 

Obec (mesto):  Bratislava 26 

PSČ:    824 73 

Kontaktná osoba:  Ing. Ján Beňo  

Telefón:   +421 2 50 114 252 

Fax:    +421 2 55 423 005 

Elektronická pošta:  jan.beno@nku.gov.sk 

 

14. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena v EUR bez DPH za poskytnutie 

požadovaných služieb a tovarov.  

 

Pravidlá na uplatnenie kritéria: 

Verejný obstarávateľ označí ponuku s najnižšou cenou za úspešnú, ponuku s druhou 

najnižšou cenou označí za prvú neúspešnú, ponuku s treťou najnižšou cenou označí 

za druhú neúspešnú, atď.  

 

15. Obchodné podmienky 

Verejný obstarávateľ prijme ponuku, ktorá bude označená za úspešnú a zadá 

objednávku na predmet zákazky. Predpokladané najneskoršie odovzdanie predmetu 

zákazky  je 30. júna 2014. 

 

16. Úvodné vyhodnotenie cenových ponúk (ak sa uplatňuje elektronická aukcia) 

Nie. 

 

17. Elektronická aukcia (ak sa uplatňuje elektronická aukcia) 

Nie.  

 

mailto:jan.beno@nku.gov.sk
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18. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk 

Áno.  

 

19. Ďalšie informácie 

Pri osobnom doručovaní na adresu verejného obstarávateľa, do podateľne, stránkové 

hodiny sú v pracovných dňoch od 8:30 do 13:30 hod.  

Ponuka sa predkladá v zalepenej obálke s nápismi „NEOTVÁRAŤ“ a „RKIS NKÚ SR –

REKLAMNÁ TABUĽA“  

Z tohto prieskumu trhu nevyplýva pre verejného obstarávateľa povinnosť zadať 

objednávku. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť toto verejné obstaranie, ak sa zásadne 

zmenia podmienky alebo nebudú naplnené všetky podmienky vyžadované pre 

čerpanie prostriedkov z európskych fondov alebo príslušný RO OPIS  neoverí výsledok 

tohto obstarávania. 

 

20. Zodpovedná osoba 

Ing. Ján Beňo 

 

Bratislava, 03.04.2014 


