
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
 
Verejný obstarávateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie, Obecný úrad 

Smrdáky, 906 03 Smrdáky 181, IČO: 422 92 174 
 Telefón: +421 34 6987 652     
 Fax: +421 34 657 4058  
 E-mail: dana.jurkova@senica.sk 
 Kontaktná osoba: Mgr. Dana Jurková 

 
Názov predmetu zákazky:  
„Vodné atrakcie- Zatraktívnenie rekreačnej oblasti Kunovská priehrada“ 
 
Opis predmetu zákazky: Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie bola 
úspešná pri uchádzaní sa o poskytnutí dotácie na projekt: „Zatraktívnenie rekreačnej 
oblasti Kunovská priehrada“. Prostredníctvom realizácie projektu obstará vodné 
atrakcie, ktoré budú umiestnené v rekreačnej oblasti Kunovská priehrada, ktorá je 
oddychovým zázemím pre obyvateľov mesta Senica, turistov, cykloturistov, 
športovcov, in-line korčuliarov. V predchádzajúcich rokoch bola priehrada 
zrekonštruovaná a vyčistená. Tento rok bola priehrada opäť napustená a hlavným 
cieľom je opäť obnoviť rekreačné služby na nej a zlepšiť úroveň poskytovaných 
služieb zameraných na zážitkovú a vodnú turistiku. Obstaraním vodných atrakcií 
a prvkov sa rozšíri ponuka športového využitia na vodnej ploche.  
 
Rozsah ponuky – predpokladaná hodnota zákazky:  

názov množstvo Cena/ks Predpokladaná 
hodnota zákazky 

Vodné šliapadlo pre 4 
osoby 

2 ks 3724,- EUR 7448,- EUR 

Vodné šliapadlo so 
šmykľavkou  

2 ks 3917,- EUR 7834,- EUR 

Paddleboard 
nenafukovacie 

4 ks 813,- EUR 3252,- EUR 

Kanoe nenafukovacie 3 ks 930,- EUR 2790,- EUR 
 
Typ zmluvy: Zmluva o dielo 
 
Termín dodania: 30.11.2019 
  
Lehota na predloženie ponuky do: 30.09.2019 
Ponuka doručená po uplynutí tejto lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi 
neotvorená. 
 
Vyhodnotenie ponúk: 
Ponuky je potrebné zaslať na adresu verejného obstarávateľa do 30.09.2019 do 12:00 
hod., osobne alebo poštou na adresu: Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Záhorie, Obecný úrad Smrdáky, 906 03 Smrdáky 181. Ponuka musí byť doručená 
v nepriehľadnej obálke a musí obsahovať nasledovné údaje:  

- Adresu verejného obstarávateľa 
- Adresu uchádzača (názov, obchodné meno a adresa sídla alebo miesto 

podnikania) 



- Označenie „NEOTVÁRAŤ“-„ Vodné atrakcie- Zatraktívnenie rekreačnej 
oblasti Kunovská priehrada“. 

Po vyhodnotení predložených ponúk  sa bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom, 
ktorí predložili cenovú ponuku identifikácia úspešného uchádzača, predmet zákazky, 
cena zákazky. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma  a bude 
s ním podpísaná zmluva. Oznámenie o vyhodnotení sa doručuje písomne listom alebo 
e-mailom. 
 
Podmienky účasti (verejný obstarávateľ môže stanoviť v zmysle pravidiel § 32 
a nasl. zákona č. 343/2015 Z.z.): 
- potvrdený a vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk, 
ktorí tvorí prílohu výzvy 
- doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky, podľa §32 ods. 
1 písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní kópia 
uvedeného dokladu nemusí byť úradne overená. 
 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
- najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH/€  
 
Dôvody na zrušenie súťaže: 
- nebola predložená ani jedna ponuka 
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“ 
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená 
 
Ďalšie informácie:  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
- zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za 
ktorých sa 
vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude uzatvorená zmluva/nevystaví 
sa 
objednávka na plnenie predmetu zákazky, 
- nevybrať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že cenové ponuky nebudú zodpovedať 
požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky, 
- z postupu verejného obstarávania - predmetného prieskumu trhu, zabezpečovaného 
formou 
výzvy na predkladanie cenových ponúk pre oslovené hospodárske subjekty a 
predkladateľov 
cenovej ponuky (ďalej aj ako „uchádzač“) nevyplývajú na základe predloženej 
cenovej 
ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy/vystavenie objednávky na plnenie 
predmetu 
zákazky, oprávnenia spojené s revíznymi postupmi podľa zákona o verejnom 
obstarávaní ani 
právo na úhradu nákladov spojených s jej predložením. 
 
Prílohy:  1. Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

2. Výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra alebo 
iného registra   

 
Schválil:  .........................., predseda predstavenstva           Dátum:                 Podpis:   



 
 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Záhorie 
Obecný úrad Smrdáky, 906 03 Smrdáky č. 181 

 
 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk 
 
 

Predmet zákazky na poskytnutie služby: 
„Vodné atrakcie- Zatraktívnenie rekreačnej oblasti Kunovská priehrada“ 
 
 

1. Názov, obchodné meno uchádzača : 
 

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

2. Adresa alebo sídlo uchádzača : 
 

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

3. Celková ponuková cena : 
 

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

Názov Ponúknutá cena spolu 
bez DPH 

DPH v EUR Ponúknutá cena spolu 
s DPH 

Vodné šliapadlo pre 4 
osoby 

   

Vodné šliapadlo so 
šmykľavkou 

   

Paddleboard 
nenafukovacie 

   

Kanoe nenafukovacie    
Tabuľka č. 1 
 
 
 
V........................, dňa...................       
 
 

............................................. 
Podpis 

štatutárneho orgánu 
 
 
 
 
 



PRÍLOHA 3 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SPLNENÍ PODMIENOK ÚČASTI, TÝKAJÚCICH SA 
OSOBNÉHO POSTAVENIA UCHÁDZAČA 

 
Obchodné meno: 

sídlo/miesto podnikania: 

IČO: 

 

Číslo súťaže: 
 

Uchádzač vyhlasuje, že: 

o nebol (ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného 
orgánu, ani prokurista) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej 
skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, 
trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania 
s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin 
machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,  

o je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

o nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného 
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré 
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 

Uchádzač ďalej vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé 
a úplné. Uchádzač si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných 
skutočností, uvedených v tomto vyhlásení, v zmysle podmienok súťaže (vylúčenie zo súťaže, 
prepadnutie zábezpeky), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vyhlasovateľovi 
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 
 

V......................... dňa...............        
       ............................................... 

meno a priezvisko, funkcia podpis1 

 

	

	

 

																																																													
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom 
alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 



 
PRÍLOHA 4 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE K PODMIENKAM SÚŤAŽE 
 

Obchodné meno: 

sídlo/miesto podnikania: 

IČO:  

 

Číslo súťaže: 

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami súťaže na predmet zákazky „Vodné 
atrakcie – Zatraktívnenie rekreačnej oblasti Kunovská priehrada“, ktoré určil verejný 
obstarávateľ v podmienkach súťaže.  

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé 
a úplné. 

3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme členom skupiny 
uchádzačov, ktorá predkladá ponuku ani nebudeme vystupovať ako subdodávateľ 
iného uchádzača, ktorý predkladá ponuku.  

 

 

V......................... dňa............... 

 

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

	

																																																													
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných 
záväzkových vzťahoch.	



PRÍLOHA 5 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY UCHÁDZAČOV* 

Číslo súťaže:  

 

1. Podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za 
účelom predloženia ponuky v súťaži na predmet zákazky „Vodné atrakcie – Zatraktívnenie 
rekreačnej oblasti Kunovská priehrada“ a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina 
pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: 

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

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

 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude verejným obstarávateľom prijatá, 
súhlasíme, aby Zmluva bola uzatvorená medzi verejným obstarávateľom a splnomocneným 
zástupcom skupiny uchádzačov, ktorým je   ............................ 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. 
Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností 
uvedených v tomto vyhlásení v zmysle Podmienok súťaže (vylúčenie zo súťaže), vrátane 
zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

 

V......................... dňa............... 

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

 
	

	

																																																													
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných 
záväzkových vzťahoch 

*Ak nevytvárate skupinu uchádzačov, tento doklad nepredkladáte. 



PRÍLOHA 6  
SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ A SPÔSOB URČENIA CENY 

 
 
Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré neboli zo 
súťaže vylúčené. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria: Cena spolu 
v EUR s DPH.  

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu spolu v EUR s DPH. Poradie ostatných 
uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 2 po x, kde x je počet uchádzačov. 

Uchádzač ponúkanú cenu uvedie do Formulára pre prieskum trhu č. 001/2019- Návrh uchádzača 
na plnenie kritéria, ktorý je súčasťou  týchto podmienok súťaže. 

 

SPÔSOB URČENIA CENY: 

• Navrhovanú cenu je potrebné uviesť v členení – cena spolu bez DPH, DPH, cena spolu s 
DPH. 

• Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú 
cenu. 

• Cena musí byť stanovená v mene EUR, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta. 

• Cena uvedená v ponuke uchádzača bude cenou konečnou. 

• Cena spolu v eur bez DPH predstavuje súčet jednotkových cien vynásobených množstvom 
(objemom tlače) uvedených v tabuľke č. 1. 

• Cena spolu v eur bez DPH slúži ako kritérium na vyhodnotenie ponúk a zostavenie poradia 
uchádzačov. Fakturovaný bude reálne dodaný predmet zákazky v zmysle jednotlivých 
objednávok podľa jednotkových cien uvedených v Tabuľke č. 1 víťazným uchádzačom.     

 


