
                 Ú S T A V   E X P E R I M E N T Á L N E J    E N D O K R I N O L Ó G I E 
                Slovenská akadémia vied 

                  833 06  Bratislava, Vlárska 3 
 

Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied, Vlárska 3, 833 06 Bratislava. Prieskum trhu na 
obstaranie zákazky: Letenky 

 
 

 V Bratislave 25.3.2015 
 

 
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 
 
Dobrý deň, 

 
Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied, Vlárska 3, 833 06 Bratislava ako verejný 
obstarávateľ (ďalej len „obstarávateľ“) podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej „ZVO“) realizuje prieskum trhu pre výber 
dodávateľa zákazky s nízkou hodnotou „Letenky“ (ďalej tiež len „predmet zákazky“). Keďže sme 
prostredníctvom našej predchádzajúcej spolupráce/Vašej webovej stránky/odporúčaní/obchodného 
registra získali informáciu, že Vaša spoločnosť je poskytovateľom služby zodpovedajúcej predmetu 
zákazky, dovoľujeme si Vás týmto osloviť na predloženie cenovej ponuky (ďalej len „Cenová ponuka“) na 
jeho dodanie. 

 
Podmienkou hodnotenia Vašej Cenovej ponuky bude splnenie všetkých nižšie uvedených podmienok. 
Cenové ponuky, ktoré splnia stanovené podmienky budú hodnotené na základe kritérií určených v bode 
6.1 tejto výzvy. 
 
Kontaktnou osobou vo veciach tohto prieskumu trhu je RNDr. Martina Škopková, PhD.,  
martina.skopkova@savba.sk. 
 
1. Vymedzenie predmetu zákazky 

    
1.1 Predmetom zákazky sú: Letenky 
 
1.2 Opis predmetu zákazky:  Predmetom zákazky je obstaranie leteniek a súvisiacich služieb podľa 

nasledovných špecifikácií: 
1.2.1 Letenky musia byť spiatočné pre 4 osoby s batožinou,  vrátane letiskových poplatkov.  
1.2.2 Odplata za predmet zákazky musí zahŕňať aj: 

o    zodpovednosť dopravcu za škodu pri omeškaní pri preprave cestujúcich 
o    zodpovednosť dopravcu za škodu pri omeškaní pri preprave zapísanej batožiny 
o    zodpovednosť dopravcu za škodu pri zničení, strate alebo poškodení zapísanej alebo 

nezapísanej batožiny 
o    poistenie storna letenky 

1.2.3 Miesto a čas odletu: Bratislava dňa 3.06.2015  
1.2.4 Miesto príletu: miesto konečnej destinácie Edinburgh, Veľká Británia. 
1.2.5 Miesto a čas návratu:  Bratislava dňa 10.6.2015. 
1.2.6 Neumožňuje sa zmena dátumu letu. 

 
1.3 Kód klasifikácie produkcie (CPV):  

60400000-2 Letecké dopravné služby 
 

2. Miesto plnenia a termín dodávky 
 

2.1 Miestom odovzdania leteniek je: Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie 
vied, Vlárska 3, 833 06 Bratislava. 
 

2.2 Termín dodávky:  
2.2.1 Lehota na dodanie (elektronických) leteniek bude najviac 3 dní od doručenia objednávky 

poskytovateľovi a zaplatenia (resp. od on-line registrácie) po nadobudnutí účinnosti 
zmluvy. 
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3. Podmienky predkladania cenových ponúk 
 

3.1 Cenovú ponuku je potrebné predložiť písomne, a to buď osobne alebo poštou v uzavretej obálke na 
adresu: Ústav experimentálnej endokrinológie Slovenskej akadémie vied, Vlárska 3, 833 06 
Bratislava alebo elektronicky e-mailom na adresu martina.skopkova@savba.sk. 

3.2 V prípade predloženia písomnej Cenovej ponuky je potrebné označiť obálku obchodným menom 
predkladateľa (ďalej „Uchádzača“) a nápisom „Cenová ponuka – Letenky“. 

3.3 Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: do 30.03. 2015 do 12:00 hod. 
3.4 Uchádzač môže Cenovú ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk 

uvedeného v bode 3.3 tejto výzvy.  
3.5 Cenová ponuka, ktorá nesplní podmienky uvedené v bodoch 3.1 až 3.3 bude odosielateľovi vrátená 

neotvorená. 
 

4. Obsah a záväznosť Cenovej ponuky  
 

4.1 Cenová ponuka musí byť záväzná do 31.03.2015. 
4.2 Súčasťou ponuky musia byť:  

4.2.1 Návrh ceny na celý predmet zákazky tak ako je vymedzený v bode 1. tejto výzvy a jeho 
predložením sa bude považovať ako záväzný minimálne do doby podľa bodu 4.1. Cena 
bude uvedená v EUR ako cena bez DPH, výška DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie je 
platcom DPH v Slovenskej republike uvedie cenu len bez DPH a na túto skutočnosť upozorní 
vo svojej ponuke. Obstarávateľ k takejto cene pripočíta DPH, ktorú by bol povinný v zmysle 
právnych predpisov Slovenskej republiky v prípade kúpy ponúkaného predmetu zákazky 
zaplatiť. Návrh ceny uchádzač predloží vyplnením Cenovej tabuľku tvoriacej prílohu č. 1 tejto 
výzvy. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Ponúkaný predmet 
zákazky musí zodpovedať špecifikácii v bode 1.2 tejto výzvy.  

4.2.2 Oprávnenie uchádzača poskytovať obstarávanú službu (napr. výpis z obchodného registra – 
stačí kópia alebo elektronický výpis z registra OR). 

4.2.3 Označenie kontaktnej osoby (s uvedením mailovej adresy a mobilného telefónneho čísla), na 
ktorú sa môže obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej 
Cenovej ponuky. 

4.3 Dokument uvedený v bode 4.2.1 musí byť podpísaný osobou, resp. osobami oprávnenými konať 
v mene Uchádzača.  

4.4 Ak krajina sídla Uchádzača nevydáva doklad uvedený v bode 4.2.2 alebo nevydáva ani rovnocenný 
doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

4.5 Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 
s požiadavkami a podmienkami uvedenými obstarávateľom v tejto výzve. 

4.6 Cenová ponuka ako aj ostatné dokumenty uvedené v bode 4.2 musia byť predložené v slovenskom 
jazyku. 

 
5. Uzavretie zmluvy a obchodné podmienky 

 
5.1 S Uchádzačom, ktorého Cenová ponuka bude vyhodnotená ako úspešná, bude na realizáciu 

predmetu zákazky uzavretý zmluvný vzťah písomnou formou v podobe objednávky a faktúry.  
5.2 Zmluvný vzťah bude uzavretý podľa podmienok vymedzených v tejto výzve, v predloženej Cenovej 

ponuke (Príloha č.1)  a za obvyklých podmienok stanovených Obchodným zákonníkom, ako aj 
ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi práva a povinnosti súvisiace s realizáciou predmetu 
zákazky. 

5.3 Fakturovaný predmet dodania musí zodpovedať podmienkam uvedeným v bode 5.2 tejto výzvy, musí 
byť vypracovaný v slovenskom jazyku. 

 
 

6. Hodnotenie ponúk 
 

6.1 Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tejto výzve budú hodnotené na základe 
jediného kritéria, ktorým je najnižšia ponúkaná cena určená v súlade s ustanovením bodu 4.2.1 tejto 
výzvy. Cenová ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná.  
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6.2 Každému Uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku posúdenia jeho Cenovej ponuky. 
 
 

7. Ďalšie podmienky 
 

7.1 Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených Cenových ponúk (vrátane 
Cenovej ponuky vyhodnotenej ako úspešnej), ako aj právo kedykoľvek ukončiť tento prieskum trhu. 
O ukončení tohto prieskumu trhu bude obstarávateľ bezodkladne informovať všetkých Uchádzačov, 
resp. všetky subjekty, ktoré vyzval na predloženie ponuky. 

7.2 Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej Cenovej ponuky. 
 
 
 

8. Kontaktné údaje 
 
8.1 Ďalšie informácie a vysvetlenia týkajúce sa organizácie tohto prieskumu trhu môžete získať u : 

Mgr. Renáta Dornhoferová, na mailovej adrese renata.dornhoferova@savba.sk. 
 

 
 
Prílohy:  
Príloha č. 1 - Cenová tabuľka 

 
 
 

 S pozdravom 
   
 
 
       _________________________ 

         Ing. Štefan Zórad, CSc. 
    riaditeľ   
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Príloha č. 1 – Cenová tabuľka 

 
k Výzve na predloženie cenovej ponuky na obstaranie predmetu 

 
„Letenky“ 

 
 

Dodávateľ : …………(meno spoločnosti + kontakt na predajcu)……………………………………… 
 

 
 
 

Názov položky 

Počet 
prepravovaných 

osôb 

Cena na 
 1 osobu 
 v eur bez 

DPH 

DPH 
(Sadzb
a 20%) 

 

Cena na 
 1 osobu 

v eur s DPH 
 

Cena 2 
osoby  

v eur s DPH 

 
1 Letenky podľa výzvy 4 

  
 

 

   

 
Cena celkom v eur bez DPH  

 
 

 

Výška DPH (sadzba 20 %)   
Cena celkom v eur s DPH    
 
 


