
VÝZVA č. 2/ 2020 NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia §117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

Sídlo organizácie: Palisády 29/A, 817 80 Bratislava 

IČO: 30798868 

Kontaktná osoba: Daniel Demjén 

Tel.: 02/57200542 

e-mail: daniel.demjen@uszz.gov.sk 

 

 

2. Predmet cenovej ponuky a technická špecifikácia 

Medaila - medaila ÚSŽZ je ocenenie, ktoré udeľuje ÚSŽZ fyzickým osobám - jednotlivcom 

alebo kolektívom a právnickým osobám (napr. umelecká inštitúcia) ako prejav ohodnotenia 

mimoriadnych zásluh o udržanie národného povedomia, kultúrnej a jazykovej identity 

Slovákov žijúcich v zahraničí a úsilie spojené s upevňovaním väzieb medzi Slovákmi žijúcimi 

v zahraničí a Slovenskou republikou. 

 

Vytvorenie ideového návrhu  medaile (averz + reverz + farebnosť stuhy) – príprava 

a zhotovenie výtvarných návrhov  

Výroba medaile:  

 

Technické parametre insígnií: 

a) Medaila kovová – postriebrená mosadz  - Ø 36 mm 

b) Prevlečná stuha – šírka 38 mm 

 

Technické parametre doplnkových (náhradných) insígnií: 

c) Stužka – 38 x 10 mm 

d) Rozeta – Ø 10 mm, vystužená  

 

  Balenie – plastová kazeta s priehľadom 

 Počet kusov:  30 

 Razidlá budú uschované u dodávateľa. 

 

3. Iné požiadavky 

Dodávateľ zabezpečí dopravu na miesto plnenia a konečná cena bude obsahovať všetky 

náklady spojené s dopravou. Platba na faktúru, 14 dňová lehota splatnosti. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Cca 3000,- EUR 

 

5. Návrh kritéria hodnotenia 

Cena; Dodacia lehota 

Porovnávacím kritériom na posúdenie predložených ponúk bude celková cena spolu s DPH v 

EUR, ktorá musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky. Ak budú ceny 

uvedené v ponukách, vyčíslené v inej mene ako je EUR, budú tieto ponuky z verejného 

obstarávania vylúčené.  Zároveň porovnávacím kritériom na posúdenie bude schopnosť 

splnenia termínov plnenia podľa bodu 10. 
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6. Podmienky účasti uchádzačov v súlade s § 32 ods.1 písm. e) zákona 

Uchádzač musí byť schopný zabezpečovať vykonanie prác/predmetu obstarávania v plnom 

rozsahu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, pričom musí mať potrebné oprávnenie 

podnikať v uvedenom predmete zákazky. 

V prípade nedodržania podmienok uvedených v bode 2., 3. a 10. Bude ponuka vylúčená z 

vyhodnotenia cenového prieskumu 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku v slovenskom jazyku. 

 

7. Kľúčovými skutočnosťami zadávanej zákazky 

Cenová ponuka predložená v zmysle požadovaných špecifikácií a podmienok musí byť 

potvrdená dodávateľom/uchádzačom. 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú 

cenu uvedie v zložení : navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH, sadzba DPH a výška 

DPH, navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie 

navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní vo svojej 

ponuke. V prípade nesprávneho vyčíslenia DPH idú všetky zvýšené náklady ako aj sankcie z 

toho vyplývajúce na vrub uchádzača.  

Navrhovaná zmluvná cena je cena pevná a je stanovená ako cena v čase podpisu zmluvy.  

 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 

č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a v súlade so 

zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

a musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. 

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná záväzná objednávka, pričom úspešný uchádzač je 

povinný pred jej zaslaním predložiť aj originály alebo notárom overené fotokópie 

originálov nasledovných dokladov: 

- doklad o oprávnení podnikať vydaný v súlade s právnym poriadkom krajiny pôvodu   

  uchádzača 

 

Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 

vyhodnotenia ponúk. 

Nevybratie uchádzača na dodanie predmetu zákazky verejným obstarávateľom nevytvára 

nárok na uplatnenie náhrady škody zo strany uchádzača. 

 

8. Lehota na predkladanie ponúk 

Do 18.09.2020 

 

9. Miesto predkladania ponúk  

E-mail: uszz@uszz.gov.sk   Predmet: PREDLOZENIE CENOVEJ PONUKY – MEDAILA 

USZZ 

 

10. Termín plnenia a miesto plnenia 

I. termín – vytvorenie ideového grafického návrhu do 30 dní od zadania objednávky 

II. termín – výroba medailí do 30 dní od schválenia grafického ideového návrhu  

ÚSŽZ, Palisády 29/A, Bratislava – Staré mesto 
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