Oznámenie (výzva) o začatí zjednodušeného postupu zadávania zákazky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene právnych
predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Názov: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
IČO: 308 44 878
S í d l o: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 824 73
Ulica: Priemyselná
číslo: 2
Kontaktná osoba: Mgr. Anežka Majdová (anezka.majdova@nku.gov.sk)
Telefón: 02/50 114 107
Internetová adresa: www.nku.gov.sk
Predmetom zadávania zákazky je poskytnutie služieb pre zákazku: „Letenky “
Identifikácia a opis predmetu obstarávania: Predmetom obstarávania je zabezpečenie
a dodanie leteniek v kvalite, rozsahu a cene (najvýhodnejšia cena – t. j. najnižšia cena) podľa
objednávok obstarávateľa. Budúci poskytovateľ bude povinný zabezpečiť spolu s letenkami
podľa požiadaviek objednávateľa:
- poistenie liečebných nákladov,
- pripoistenie storna letenky,
- rezerváciu konkrétnych miest v lietadle,
- odovzdávať letenky v termíne a na miestach určených obstarávateľom,
- potvrdiť obstarávateľovi rezerváciu leteniek,
- na žiadosť obstarávateľa stornovať letenky pred jej vystavením, stornovať letenku po
jej vystavení podľa podmienok jednotlivých leteckých spoločností,
- vybavovať reklamácie spojené s leteckou prepravou,
- poskytovať poradenstvo v oblasti rezervácií leteniek a v oblasti leteckých prepravných
služieb.
Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Predmet obstarávania bude
spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci projektu Moderný
a flexibilný úrad – budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR - časť 1 a časť 2,
a z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Dodávateľovi služby sa neposkytne
žiadny preddavok.
Na obstaranie predmetu zákazky bude použitý postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní
Spoločný slovník obstarávania (CPV): hlavný predmet: 60410000-5
Podmienky účasti: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní, alebo aj predložením platného potvrdenia úradu o jeho
zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní - doklad
o oprávnení dodať predmet obstarávania. Súčasťou ponuky musí byť aj cenový návrh
za letenku do Londýna, Bruselu, Luxemburgu (17.10.2010 odlet, 19.10.2010 prílet poobede), Osla (3 letenky 10.10.2010 odlet, 16.10.2010 prílet – poobede, a batožinu na osobu

minimálne 15 kg) a Vilniusu (letenky 22.09.2010 odlet, 24.09.2010 prílet - poobede).
Zaslanie výzvy: Na stránke www.nku.gov.sk je uverejnený oznam (výzva) o začatí
zjednodušeného postupu zadávania zákazky a žiadosť o vypracovanie ponuky bola zaslaná
všetkým vybraným uchádzačom, od ktorých verejný obstarávateľ nakupoval letenky za
posledné 2 roky.
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuku je možné podať do 27.09.2010 do 10.00 hod (doručiť
poštou alebo osobne na adresu sídla NKÚ SR).
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
do sídla
verejného obstarávateľa
- Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava
Spôsob označenia a predloženia návrhu na dodanie predmetu obstarávania: v zalepenej
obálke s označením „ „Súťaž – Letenky“ NEOTVÁRAŤ“
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Miesto a lehota predkladania žiadostí o vysvetlenie oznámenia: Najvyšší kontrolný úrad
Slovenskej republiky, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava termín: do 22.09.2010 do 11:00 hod.
Lehota na vysvetlenie žiadostí o vysvetlenie oznámenia: do 24 hodín od podania žiadosti
o vysvetlenie oznámenia.
Lehota, počas ktorej nemožno odvolať návrh na dodanie predmetu obstarávania:
do 29.10.2010
Ponuky sa budú otvárať: 27.09.2010 o 11:00 hod. v sídle verejného obstarávateľa
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Obstarávateľ určil kritérium na vyhodnotenie ponúk podľa
§ 35 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. najnižšia celková cena
za poskytnutie služby s DPH v EUR spolu za 1 letenku do Londýna, Bruselu, Luxemburgu
(17.10.2010 odlet, 19.10.2010 prílet - poobede), Osla (3 letenky 10.10.2010 odlet, 16.10.2010
prílet - poobede) a Vilniusu (letenky 22.09.2010 odlet, 24.09.2010 prílet - poobede a batožinu
na osobu minimálne 15 kg). Výsledkom bude uzavretie rámcovej zmluvy s viacerými
účastníkmi s opätovným otvorením zákazky s nízkou hodnotou. Pri opätovnom otvorení
zákazky s nízkou hodnotou (požiadavka na zabezpečenie leteniek do konkrétneho štátu,
mesta) verejný obstarávateľ vyzve všetkých zúčastnených uchádzačov, a na základe najnižšej
ceny vyberie úspešného uchádzača.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup verejného obstarávania
na predmet zákazky v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, najmä ak sa
zmenia finančné podmienky verejného obstarávateľa.
Trvanie zmluvy: Na dobu od uzatvorenia zmluvy do 31.12.2011
Miesto dodania zákazky: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Priemyselná 2,
824 73 Bratislava
Za vypracovanie neúspešného návrhu na dodanie predmetu obstarávanie nie je možné
požadovať náhradu.

Rámcová zmluva
o poskytovaní služieb

Čl. I.
Poskytovateľ:

...........................................
...........................................
zastúpený: ....................................................................
IČO: ..............................
DIČ: ..............................
bankové spojenie: ......................................
č. ú.: ..............................
zapísaná v Obchodnom registri
.............................................................................
(ďalej len „poskytovateľ“)

Objednávateľ:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná ul. č. 2, 824 73 Bratislava
zastúpený: Dr.h.c. doc. Ing. Ján Jasovský, CSc., predseda NKÚ SR
IČO: 30844878
bankové spojenie: Štátna pokladnica
č. ú.: 7000060603/8180
(ďalej len „objednávateľ“)

Čl. II.
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť a
objednávateľovi letenky a záväzok objednávateľa letenky prevziať
poskytovateľovi cenu leteniek.

odovzdať
a zaplatiť

2. Poskytovateľ je povinný dodať letenky v kvalite, rozsahu a cene (najvýhodnejšia cena
– t. j. najnižšia cena) podľa objednávok objednávateľa.
3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť spolu s letenkami podľa požiadaviek objednávateľa:
- poistenie liečebných nákladov,
- pripoistenie storna letenky,
- rezerváciu konkrétnych miest v lietadle,
- odovzdávať letenky v termíne a na miestach určených objednávateľom.

4. Poskytovateľ je povinný:
- potvrdiť objednávateľovi rezerváciu leteniek,
- na žiadosť objednávateľa stornovať letenky pred jej vystavením, stornovať letenku po
jej vystavení podľa podmienok jednotlivých leteckých spoločností,
- vybavovať reklamácie spojené s leteckou prepravou,
- poskytovať poradenstvo v oblasti rezervácií leteniek a v oblasti leteckých prepravných
služieb.
Čl. III.

1. Objednávateľ bude objednávať u poskytovateľa letenky písomne, e-mailom alebo
telefonicky (objednávky zaslané e-mailom a telefonicky treba doručiť do troch dní
objednávateľovi v písomnej forme) tak, aby sa mohla vykonať optimálna rezervácia,
odporúčanie najvýhodnejšieho riešenia trasy a najvýhodnejšej ceny letenky.
2. Objednávka musí obsahovať termín leteckej prepravy, trasu, mená cestujúcich a iné
požiadavky v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve.
3. Objednávateľ je povinný doručiť objednávku poskytovateľovi najneskôr .... hodín pred
plánovanou leteckou prepravou.
4. Poskytovateľ je povinný informovať klienta o možných leteckých spojeniach na základe
jeho objednávky a predložiť mu minimálne tri najvýhodnejšie ponuky prepravy (ak
prichádzajú do úvahy) spolu s cenovou kalkuláciou, presným časovým rozpisom letov
(odlety, prílety, prestávky počas letu, podmienky storna alebo iných zmien). Súčasne je
povinný informovať objednávateľa o prekážkach v leteckej preprave, napr. štrajk, zásahy
vyššej moci (sopečný popol).
5. Poskytovateľ sa zaväzuje potvrdiť rezerváciu leteniek vždy do 1 hodiny od obdržania
objednávky objednávateľa.
6. Letenky bude poskytovateľ dodávať podľa pokynov objednávateľa buď do sídla
objednávateľa: Priemyselná ul. č. 2, Bratislava alebo do iného objednávateľom určeného
miesta najneskôr 72 hodín pred uskutočnením leteckej prepravy.
7. Poskytovateľ je povinný upozorniť objednávateľa na povinnosť vybavenia vstupného víza
do krajiny príletu, resp. tranzitného víza v prípadoch, kde platí vízová povinnosť.
8.

Vzhľadom na to, že predmet zmluvy bude platený aj z finančných prostriedkov,
poskytovaných Objednávateľovi na základe zmluvy uzatvorenej s MPSVaR SR, zaväzuje
sa poskytovateľ pristúpiť na zmenu tejto zmluvy vyvolanú zmenou podmienok určených
MPSVaR SR.

9.

Poskytovateľ berie na vedomie, že finančné prostriedky, ktorými bude uhrádzaná cena za
poskytnuté služby a dodané tovary, sú tvorené z prostriedkov Európskej únie a štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky a vzťahuje sa na ne režim kontroly a vládneho auditu
upravený v právnych predpisoch Slovenskej republiky a Európskej únie. Finančné
prostriedky sú Objednávateľovi poskytnuté prostredníctvom MPSVaR SR.

Čl. IV.

1. V cene letenky sú už zahrnuté všetky náklady spojené s plnením záväzkov poskytovateľa
dohodnutých v tejto zmluve.
2. Cena leteniek za jednotlivé letecké prepravy bude objednávateľovi oznámená súčasne
s ponukou najvýhodnejšieho riešenia leteckej prepravy. V cene leteniek už budú zahrnuté
aj letiskové poplatky podľa platných cenníkov jednotlivých leteckých spoločností.
3. V prípade, ak objednávateľ preukázateľne doloží poskytovateľovi skutočnosť, že iná
letecká spoločnosť ponúka tie isté letenky za nižšie ceny, poskytovateľ je povinný vrátiť
objednávateľovi rozdiel medzi cenou letenky dodanej poskytovateľom a cenou letenky
ponúknutou inou leteckou spoločnosťou.
4. Poskytovateľ je oprávnený vyhotoviť faktúru a predložiť ju objednávateľovi spolu
s dodanými letenkami.
5. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
6. Pokiaľ faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, resp. bude obsahovať
nepresné údaje, je objednávateľ povinný vrátiť ju poskytovateľovi na prepracovanie.
V tomto prípade splatnosť faktúry začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry
poskytovateľom.
7. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry viac ako 14 dní, zaplatí
poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
8. Ak bude poskytovateľ v omeškaní s dodaním leteniek, tak že omeškanie bude mať za
následok neuskutočnenie leteckej prepravy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 200 €. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na
úhradu škody spôsobenej omeškaním poskytovateľa.
Čl. V.
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2011
2. Táto zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá,
b) dohodou zmluvných strán,
c) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez udania dôvodu
s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca,
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
3. Vzťahy, ktoré nie sú medzi zmluvnými stranami riešené touto zmluvou sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Akákoľvek zmena tejto zmluvy je pre zmluvné strany záväzná, len ak je urobená vo forme
písomného dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 5 exemplároch, pričom objednávateľ obdrží 3 exempláre.
Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ju zmluvné strany podpisujú.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa ..............................

V Bratislave dňa .......................

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

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

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

