
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z fondu pre 

vnútornú bezpečnosť. 

                                           Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí. 

 
Príloha č. 6 k Usmerneniu k verejnému obstarávaniu fondov pre oblasť vnútorných záležitostí 

 

1 
 

 
 
Č. p.: SE-OHZ2-2021/003997-008                                                  V Bratislave, 11.10.2021 
 
 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 
 
 
Vec:  Výzva na predloženie ponuky 
 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o 
predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 
„Kvety a hračky pre potreby výsluchových miestností – pre project ÚKP P PZ“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa:  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Sídlo:     Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
Štatutárny zástupca:                  Mgr. Tomáš Oparty 
IČO:     00151866        
DIČ:     2020571520         
IČ DPH:    
Tel.:     0961054053          
Fax:     0961059027         
E-mail:         tomas.franko@minv.sk 
Internetová stránka:    www.minv.sk 
Bankové spojenie:     7000180023/8180  
IBAN:        SK78 8180 0000 0070 0018 0023       
          

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  
tomas.franko@minv.sk, SE OHZ MV SR, Košická 47, 812 72 Bratislava,  
 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  
JUDr.Tomáš Franko 

 
4. Predmet obstarávania: 

Obstaranie kvetov a hračiek pre potreby výsluchových miestností. 
 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
Výsledkom verejného obstarávania bude kúpna zmluva. 

 
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Predmetom zákazky je obstaranie kvetov a hračiek. Obstarávanie sa realizuje na zákale požiadavky ÚKP P 
PZ na obstaranie kvetov a hračiek, ktoré budú používané pri výsluchoch detských obetí v špeciálnych 
výsluchových miestnostiach. 
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P.č. Názov Špecifikácia Množstvo 

1 Umelé kvety 

 Umelé kvety v kvetináči 

 Minimálna výška – 22 cm 

 Minimálny priemer/šírka kvetináča  – 8 cm 

 Druhy kvetov – orchidea, tulipán a narcis  

 14 kusov z každého druhu kvetov 

42 ks 

2 Hračky – auto  

 Mierka – 1:36, 1:34 

 Materiál – kov a plast 

 S otváracími dverami 

 Model – dva rôzne modely, napríklad Volvo XC90 a Mini 

 14 kusov z oboch modelov 

28 ks 

3 
Hračky – bábika  
 

 Minimálna výška bábiky – 30 cm 

 Bábika – princezná (dve rôzne bábiky princeznej po 14 kusov) 

 Materiál – plast, textil 

 Odporúčaný vek od 3 rokov 
 

28 ks 

4 Detské knihy 

 Detské knihy o zvieratkách 

 Dva rôzne druhy kníh 

 Minimálny počet strán 96 

 14 kusov z oboch druhov 

28 ks 

5 Antistresové pomôcky 

 Antistresové pomôcky budú použité ako pomôcka pri výsluchu 
týraných a zneužívaných detí 

 Rôzne postavičky a tvary (5 rôznych druhov po 14 kusov) – lietadlo, 
auto, glóbus, pravítko a kocka 

 Približný rozmer lietadla – 8,5 x 9 x 4 cm 

 Približný rozmer auta – 9,5 x 5,2 x 4,7 cm 

 Približný rozmer glóbus – priemer 6 cm 

 Približný rozmer pravítka – 15 cm 

 Približný rozmer kocky – 5,5 x 5,5 x 5,5 cm 

70 ks 

 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky:   

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky, ktorá bola určená v súlade s bodom 13. Metodického usmernenia 
OVO-2019/000010-001 zo 7.1.2019, je 973,56 € bez DPH za celý predmet zákazky. Cena je vrátane obalu 
a dopravy na miesto dodania. 

 
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:   

Miesto dodania: Prezídium Policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava. 
 
9.  Jazyk v ktorom môžno predkladať ponuky: 

Slovenský jazyk, Český jazyk 
 
10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Termín plnenia: do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy * v čase od 8.00 do 15.00 hod. 
Potvrdený dodací list je podkladom k vystaveniu faktúry. 
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( * zmluva  bude zaslaná až po schválení zákazky v rámci kontroly VO, t.j. doručením správy z kontroly VO, o čom bude 
bezodkladne informovaný úspešný uchádzač z príslušného VO). 
 

 
11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

Bez úhrady, sú súčasťou výzvy 
 
12. Financovanie predmetu zákazky:  

Zákazka je spolufinancovaná zo zdrojov EÚ, kód grantu: SK 2017 ISF SC5/NC4/A1/P1 
 
13. Lehota na predloženie ponuky:  

20.10.2021 do 12,00 hod.  
 
14. Spôsob predloženia ponuky:  

Formou elektronickej komunikácie – emailom na adresu: tomas.franko@minv.sk a silvia.borikova@minv.sk, 
prípadne poštou alebo osobne na adresu: SE OHZ MV SR, Košická 47, 812 72 Bratislava v zalepenej obálke 
označenej textom: “verejné obstarávanie – Kvety a hračky pre potreby výsluchových miestností ”.  

 
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  

Po slplnení jednotlivých požadovaných parametrov v technickej špecifikácii predmetu zákazky a iných 
uvedených požiadaviek, je jedniným kritériom hodnotenia najnižšia cena za celý predmet zákazky. Cena za 
celý predmet zákazky sa hodnotí ako suma bez DPH, ak ani jeden z uchádzačov nie je neplatca DPH. Na 
základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Všetkých uchádzačov bude verejný 
obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk. 
 

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom 
a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná elektronickou poštou. Verejný obstarávateľ akceptuje zo 
strany záujemcov aj iné  spôsoby komunikácie, napr.  poštou, faxom, telefonicky alebo ich kombináciou.  

 
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  
a) cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky vrátane 

dopravy na miesto dodania – Prezídium Policajného zboru, Račianska 45, 812 72 Bratislava, 
b) verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v tabuľke, ktorá tvorí prílohu č. 3, 
c) pri predkladaní ponuky je podmienkou uviesť presnú značku,  
d) identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, fax, e-

mail, webovú stránku, bankové spojenie, číslo účtu a IBAN s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa 
ponuka predkladá. 

e) v prípade nedodržania týchto podmienok, bude ponuka vylúčená zo súťaže, 
 
17. Otváranie ponúk: 22.10.2021 o 13:00 hod. 

 
18. Postup pri otváraní ponúk:  

Otváranie ponúk je neverejné. 
 

19. Lehota viazanosti ponúk: --  
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20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  

JUDr. Tomáš Franko, tel.č. 0903 313 252, e-mail: tomas.franko@minv.sk 
Mgr. Silvia Bóriková, tel.č. 09610 54022 , e-mail: silvia.borikova@minv.sk 

 
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a) Súčasťou ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracovaním osobných údajov. Tlačivo 
na Súhlas so spracovaním osobných údajov je v prílohe č.1 tejto výzvy. 
 

b) Súčasťou ponuky uchádzača musí byť v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov, čestné 
vyhlásenie, že nemá uložený zákaz vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 
v Slovenskej republike. Tlačivo na Čestné vyhlásenie je v prílohe č.2 tejto výzvy. 
 

c) Verejný obstarávateľ v zápise z prieskumu trhu overí, že u oslovených (resp. identifikovaných záujemcov 
a uchádzačov, ktorí predložili ponuku, sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky a ZO skutočnosť, že oslovení záujemcovia a uchádzači, 
ktorí predložili ponuku, sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
službu, overí v rámci výkonu kontroly VO. Verejný obstarávateľ zároveň na webovom sídle ÚVO overí, či 
oslovení záujemcovia a uchádzači, ktorí predložili ponuku nemajú uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu/uchádzača. 
 

d) Úspešný uchádzač je povinný sa v prípade zákaziek financovaných len z EU fondov podrobiť výkonu 
kontroly zo strany poverených zamestnancov kontrolného orgánu podľa príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisov SR a EÚ. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        Ing. Martina Hrnčiarová 
                                                                                         riaditeľka odboru hospodárskeho zabezpečenia      
                                                                                                              sekcie ekonomiky   
                                                                                             Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
 
 
 
 
 
Prílohy:  
 
Príloha č.1 - súhlas so spracovaním osobných údajov 
Príloha č. 2 - čestné vyhlásenie 
Príloha č. 3 - tabuľka k cenovej ponuke 
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Príloha č. 1 

 
 
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

Predložením cenovej ponuky  

uchádzač:   ...............(uviesť názov uchádzača a adresa)..........................  

zastúpený:  ..........(uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača) ...................  

na predmet zákazky:  .........................(uviesť predmet zákazky) ...............................  

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
udeľujem súhlas 

 
pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov  

- v rozsahu  a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní,  
- pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu,  
- pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a  
- pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu 

v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku. 
 

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne 
písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného 
obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
 
 
V ................................, dňa ............................ 
 
 
 
 

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

meno priezvisko a podpis 
štatutárneho zástupcu uchádzača 
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Príloha č. 2 
 
 

Čestné vyhlásenie 
 

Týmto ako uchádzač, 

Obchodné meno:   ................................................................ 

Sídlo:   ................................................................    

IČO:   ................................................................ 

 
vyhladujem, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov, nemám uložený zákaz vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike. 
 

 

 

V ................................, dňa ............................ 
 
 
 
 

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

meno priezvisko a podpis 
štatutárneho zástupcu uchádzača 
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Príloha č. 3 
 

Štruktúrovaný rozpočet ceny 
 

 

Názov 

Mern
á 
jedn
otka 

Počet  

Cena 
za ks 
bez 
DPH 

Sadzba 
DPH 

Cena 
za ks  
s DPH 

Cena 
spolu 
bez 
DPH 

Sadzba 
DPH 

Cena 
spolu 

s 
DPH 

Umelé kvety ks 42       

Hračky - auto ks 28       

Hračky - bábika ks 28       

Detské knihy ks 28       

Antistresové pomôcky ks 70       

Cena celkom za predmet v EUR bez DPH  

Cena celkom za predmet v EUR s DPH  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


