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Výzva	na	predloženie	ponuky	–	prieskum	trhu	
v	rámci	postupu	verejného	obstarávateľa	podľa	§	117	zákona	č.	343/2015	Z.	z.	

o	verejnom	obstarávaní	a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	
	(ďalej	len	„zákon	o	VO“)	

1. Identifikácia	verejného	obstarávateľa:	

Názov:		 Creative	Industry	Košice,	n.o.	
Sídlo:		 	 Kukučínova	2	040	01	Košice,	Slovensko	 	
IČO:		 	 35583461	 	
	
Kontaktná	osoba:		 Zuzana	Kupcová	
Telefón:		 	 0915078489	
E-mail:		 	 zuzana.kupcova@cike.sk	

	

2. Druh	zákazky:		Grafické	práce:	Toolkit	pre	projekt	CINEMA	

3. Opis	predmetu	zákazky:	

Predmetom	zákazky	je	grafické	spracovanie	sady	nástrojov	postupov	pre	realizáciu	
aktivít	projektu	vo	formáte	tzv.	“toolkitu“.	Tieto	nástroje	budú	publikované	v	online	
forme	na	webových	stránkach	projektu	CINEMA.		

	
Náhľad	na	rozpracovanú	online	verziu:	
https://xd.adobe.com/view/82aed9a9-ab52-4104-9c96-0c42dc1037b2-d7fd/	
	
Predmetom	 je	 grafické	 spracovanie	 príloh	 (sekcia	 Downloads)	 vo	 formáte	 PDF	 k	
jednotlivým	metodológiám	publikovaným	na	uvedenej	stránke.	Pre	predstavu	posielame	
náhľady	iných	“toolkitov“:	
Príklad	 funkčnosti	 vystihuje	 tento	 link.	 Po	 rozkliknutí	konkrétneho	 nástroja	 sa	 otvorí	
podrobný	 návod	 na	 použitie	+	 obrázok,	 schéma	 alebo	 šablóna	 a	
pod.:	http://www.siscodeproject.eu/repository/areas/toolkit-for-policy-workshops	
	
V	 prílohe	 posielame	 štruktúru,	 ktorú	 bude	 mať	 každý	 z	pripravovaných	 nástrojov.	
Okrem	textu,	bude	časť	nástrojov	obsahovať	nákres,	 šablónu	alebo	schému	(napríklad	
slepá	mapa),	ktoré	je	potrebné	vytvoriť.		
	
Počet	vytváraných	nástrojov:		
1.	Počet	nástrojov	s	obrázkami,	ilustráciami	a	textom:	12	
2.	Počet	textových	nástrojov:	10	
	
Pri	tvorbe	grafických	návrhov	je	nutné	dodržiavať	pravidlá	vizibility	projektu	CINEMA,	
ktoré	dodáme.	

	

3. Lehota	plnenia:	 predmet	 zákazky	 musí	 byť	 dodaný	 najneskôr	 do	
31.12.2021	.		

4. Miesto	dodania:		 	Creative	Industry	Košice,	n.o.,	Kukučínova	2,	040	01	Košice	
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5. Kritériá	hodnotenia	ponúk:	

Jediným	 kritériom	 na	 vyhodnotenie	 ponúk	 je	najnižšia	 cena	 –	 cena	 za	 dodanie	
tovarov	s	DPH.		Zákazka	bude	vyhodnocovaná	ako	celok.	

6. Spôsob	určenia	ceny:	

a) Uchádzač	 vo	 svojej	 ponuke	 navrhne	 cenu	 celý	 predme	 zákazky	 v	rozsahu	
určenom	výzvou.	

b) Ak	uchádzač	nie	je	platiteľom	DPH,	uvedie	navrhovanú	cenu	ako	cenu	bez	DPH	a	
zároveň	aj	ako	cenu	konečnú.	Na	skutočnosť,	že	uchádzač	nie	je	platiteľom	DPH,	
upozorní	uchádzač	vo	svojej	ponuke.	V	prípade,	ak	úspešný	uchádzač	uvedie,	že	
nie	 je	platiteľom	DPH	a	 stane	 sa	po	predložení	ponuky	platiteľom	DPH,	nemá	
nárok	na	zvýšenie	ceny	o	hodnotu	DPH.		

c) Verejný	obstarávateľ	bude	hodnotiť	zákazku	ako	celok.	.	
d) V	prípade,	 že	uchádzač	 je	platiteľom	DPH,	bude	hodnotená	 cena	vrátane	DPH.	

V	prípade	 uchádzača,	 ktorý	 nie	 je	 platiteľom	 DPH,	 verejný	 obstarávateľ	
vyhodnotí	 všetky	 predložené	 ponuky	 takým	 spôsobom,	 že	 budú	 porovnávané	
ceny	s	DPH	(platitelia	DPH)	a	ceny	konečné	(neplatitelia	DPH;	konečná	cena	je	
definovaná	v	bode	7	ods.	b)	tejto	výzvy)		

e) Ak	uchádzač̌	je	registrovaný́	ako	platiteľ( 	DPH	v	inom	členskom	štáte	Európskej	
únie	 a	 nie	 je	 registrovaným	 platiteľom	 DPH	 na	 území	 Slovenskej	 republiky,	
uchádzač	 uvedie	 túto	 skutočnosť	 v	 ponuke.	 V	 prípade	 uchádzača	 z	 iného	
členského	štátu	Európskej	únie,	ktorý	by	uviedol	cenu	bez	DPH	s	poznámkou,	že	
na	 Slovensku	 nie	 je	 platiteľom	 DPH,	 táto	 cena	 by	 v	 konečnom	 dôsledku	 bola	
zvýšená	 o	 DPH,	 ktorú	 musí	 verejný	 obstarávateľ	 v	 zmysle	 zákona	 o	 dani	 z	
pridanej	 hodnoty	 zaplatiť.	 Na	 účel	 vyhodnotenia	 ponúk	 a	 zabezpečenia	
porovnateľnosti	vyhodnocovaných	ponúk,	aj	uchádzač	z	 iného	členského	štátu	
Európskej	únie,	ktorý	 je	v	mieste	svojho	pôsobenia	platiteľ	DPH,	musí	celkovú	
navrhovanú	cenu	uviesť	s	DPH	so	slovenskou	sadzbou,	pričom	fakturovať	bude	
cenu,	za	ktorú	predmet	zákazky	ponúkne	bez	DPH,	platba	DPH	bude	nákladom	
verejného	obstarávateľa,	ktorá	súvisí	s	predmetom	zákazky.		

f) Uchádzačom	 navrhnutá	 cena	 musí	 zahŕňať	 všetky	 náklady	 spojené	 s	plnením	
zákazky.	

7. Podmienky	financovania:	

Cena	 za	 predmet	 zákazky	 bude	 uhradená́	 bezhotovostným	 prevodom	 na	 účet	
úspešného	 uchádzača	 na	 základe	 vystavenej	 faktúry	 a	 prevzatí	 predmetu	 plnenia.	
Verejný	 obstarávateľ	 požaduje	 15-dňovú	 lehotu	 splatnosti	 faktúry	 odo	 dňa	 jej	
doručenia	 verejnému	 obstarávateľovi.	 Vystavená	 faktúra	 musí	 obsahovať	 všetky	
náležitosti	 podľa	 platného	 právneho	 poriadku	 Slovenskej	 republiky,	 špecifikáciu	
fakturovanej	sumy	a	špecifikáciu	predmetu	zákazky.		

Fakturované	ceny	budú	v	súlade	s	predloženou	cenovou	ponukou,	ktorá	bude	platná	
min.	30	dní.		
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8. Podmienky	na	uzatvorenie	objednávky,	obsah	ponuky,	predloženie	ponuky:	

A) Za	 účelom	 dodržania	 ustanovenia	 §	 117	 ods.	 5	 zákona	 o	 verejnom	
obstarávaní	 verejný	 obstarávateľ	 požaduje,	 aby	 uchádzač	 spĺňal	
nasledovné	podmienky	účasti:	

a. 	osobné	 postavenie	 podľa	 §	 32	 ods.	 1	 písm.	 e)	 a	 f)	 zákona	 o	 verejnom	
obstarávaní	

• §	 32	 ods.	 1	 písm.	 e)	 zákona	 o	 verejnom	 obstarávaní	 –	 uchádzač	 je	
oprávnený	dodávať	tovar,	 uskutočňovať	 stavebné	 práce	 alebo	
poskytovať	službu,	

- uchádzač	preukazuje	splnenie	podmienok	účasti	podľa	§	32	ods.	1	písm.	
e)	zákona	o	verejnom	obstarávaní	doloženým	čestným	vyhlásením,	
• §	32	ods.	1	písm.	f)	zákona	o	verejnom	obstarávaní	–	uchádzač	nemá	

uložený	 zákaz	 účasti	 vo	 verejnom	obstarávaní	 potvrdený	 konečným	
rozhodnutím	 v	 SR	 alebo	 v	 štáte	 sídla,	 miesta	 podnikania	 alebo	
obvyklého	pobytu,	

- uchádzač	preukazuje	doloženým	čestným	vyhlásením,	

b. §	40	ods.	6	písm.	f)	zákona	o	verejnom	obstarávaní	–	u	uchádzača	nesmie	
existovať	 dôvod	 na	 vylúčenie	 podľa	 §	 40	 ods.	 6	 písm.	 f)	 zákona	 o	
verejnom	 obstarávaní	 -	 verejný	 obstarávateľ	 vylúči	 zverejného	
obstarávania	uchádzača	alebo	záujemcu,	ak	konflikt	záujmov	podľa	§	23	
zákona	 o	 verejnom	 obstarávaní	 nemožno	 odstrániť	 inými	 účinnými	
opatreniami,	

- uvedené	 skúma	 verejný	 obstarávateľ	 počas	 procesu	 verejného	
obstarávania.	

B) Obsah	ponuky:	

Ponuka	predložená	uchádzačom	musí	obsahovať:	
- Príloha	č.	1–	Návrh	uchádzača	na	plnenie	kritéria,	v	prípade	predloženia	

ponuky	na	e-	mailovú	adresu,	je	potrebné	predložiť	aj	scan	Prílohy	č.	1	s	
podpisom	oprávnenej	osoby,	

- Príloha	č.	2	–	Čestné	vyhlásenie	(k	§	32	ods.	1	písm.	e)	a	písm.	f)	zákona	o	
verejnom	 obstarávaní),	 v	 prípade	 predloženia	 ponuky	 na	 e-mailovú	
adresu,	je	potrebné	predložiť	aj	scan	Prílohy	č.	2	s	podpisom	oprávnenej	
osoby,	

C) Termín	a	spôsob	predloženia	cenovej	ponuky:	

Cenovú	 ponuku	 je	 potrebné	 doručiť	 emailom	 na	 adresu	 kontaktnej	 osoby	
uvedenú	v	bode	1	tejto	výzvy	do	17.12.2021,	10:00.		

Upozornenie	pre	uchádzačov	

Doručená	ponuka	môže	byť	zahrnutá	do	vyhodnotenia	len	za	predpokladu,	že	jej	obsah	
zodpovedá	 všetkým	 podmienkam	 definovaným	 v	 tejto	 Výzve	 na	 predkladanie	 ponúk,	
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obsahuje	 všetky	 náležitosti	 definované	 v	 tejto	 Výzve	 na	 predkladanie	 ponúk	 a	 bola	
predložená	v	lehote	určenej	v	tejto	Výzve	na	predkladanie	ponúk.	

9. Lehota	viazanosti	ponúk		

Uchádzač	 je	svojou	ponukou	viazaný	od	uplynutia	 lehoty	na	predkladanie	ponúk	až	do	
uplynutia	 stanovenej	 lehoty	 viazanosti	 ponúk,	 t.	 j.	 do	 30	 dní	 od	 predloženia	 cenovej	
ponuky.		

10. 	Informácia	o	výsledku	vyhodnotenia	ponúk	

Všetkým	 uchádzačom,	 ktorých	 ponuky	 sa	 vyhodnocovali,	 verejný	 obstarávateľ	 po	
vyhodnotení	ponúk	bezodkladne	písomne	oznámi	výsledok	vyhodnotenia	ponúk.	

Úspešnému	 uchádzačovi	 verejný	 obstarávateľ	 oznámi,	 že	 jeho	 ponuku	 prijíma.	
Neúspešnému	uchádzačovi	oznámi,	že	neuspel	a	dôvody	neprijatia	jeho	ponuky.	

11. Uzavretie	objednávky	

Uzavretá	objednávka	nesmie	byť	v	 rozpore	s	 touto	Výzvou	na	predkladanie	ponúk	a	 s	
ponukou	predloženou	úspešným	uchádzačom.		

Ak	úspešný	uchádzač	neposkytne	verejnému	obstarávateľovi	riadnu	súčinnosť	potrebnú	
na	uzavretie	zmluvy,	je	verejný	obstarávateľ	oprávnený:		

• 	vyzvať	na	súčinnosť	na	uzatvorenie	Zmluvy/objednávky	uchádzača	
umiestneného	na	druhom	mieste	v	poradí,	t.	j.	uchádzača	s	druhou	najnižšou	
cenou	v	EUR	s	DPH	za	predmet	zákazky	alebo		

• zrušiť	predmetné	zadávanie	zákazky	s	nízkou	hodnotou.		

12. Ďalšie	informácie	verejného	obstarávateľa	

Verejný	 obstarávateľ	 si	 vyhradzuje	 právo	 neprijať	 ponuky,	 ak	 sa	 zmenia	 okolnosti,	 za	
ktorých	 bola	 táto	 zákazka	 zadávaná,	 ak	 ani	 jeden	 uchádzač	 nesplní	 podmienky	 účasti	
alebo	ani	jedna	z	predložených	ponúk	nebude	zodpovedať	požiadavkám	určeným	v	tejto	
Výzve	na	predkladanie	ponúk.		

Verejný	 obstarávateľ	 si	 vyhradzuje	 právo	 objednať	 len	 časť	 položiek	 uvedených	 vo	
výzve.		

Všetky	náklady	a	výdavky	spojené	s	prípravou	a	s	predložením	ponuky	znáša	uchádzač	
bez	 finančného	 nároku	 voči	 verejnému	 obstarávateľovi,	 a	 to	 bez	 ohľadu	 na	 výsledok	
verejného	obstarávania.	

	

V	Košiciach,		

Vypracovala:	 	 	 	 	 	 	
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Schválila:	 	 	 	 		 	 	
	
Prílohy:	
Príloha	č.	1	-	Návrh	uchádzača	na	plnenie	kritéria	
Príloha	č.	2	-	Čestné	vyhlásenie“	(k	§	32	ods.	1	písm.	e)	a	písm.	f)	zákona	o	verejnom	
obstarávaní	
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PRÍLOHA	č.	1	k		 Výzve	na	predkladanie	ponúk	č.	CIKE/2021/16	
	

Návrh	uchádzača	na	plnenie	kritéria	
	
Verejný	obstarávateľ:	Creative	Industry	Košice,	n.o.	
	
Názov	zákazky:	Grafické	práce:	Toolkit	pre	projekt	CINEMA	
	
Obchodné	meno	
uchádzača	

	

Sídlo/miest	podnikania:	 	
IČO:	 	
DIČ:	 	
IČ	DPH:	 	
Platiteľ	DPH	 JE	/	NIE	JE	platiteľ	DPH	
Zapísaný	v:	 	
Kontaktná	osoba	
s	oprávnením	
poskytovať	cenové	
ponuky:	

	

Telefón	 	
Email:	 	
	

	 Predmet	 zákazky,	
presný	názov	a	typ.	

MJ	 Cena	v	€	
bez	 DPH	
za	MJ	

Počet	
MJ	

Cena	 v	 €	
bez	 DPH	
spolu	

DPH	
v	%	

Cena	
celkom	 v	
€	

1	 	 ks	 	 6	 	 	 	

2	 	 ks	 	 6	 	 	 	

	 CENA	CELKOM	V	€	 	 	 	

	
*	ks/bal/súbor	
Cena	musí	obsahovať	všetky	náklady	uchádzača	spojené	s	plnením	predmetu	zákazky.		
	
	
Poznámka:	
-	uchádzač	vyznačí,	či	je	platiteľ	DPH	/	nie	je	platiteľ	DPH,	
-	dátum	musí	byť	aktuálny	vo	vzťahu	ku	dňu	uplynutia	lehoty	na	predkladanie	ponúk,	
-	podpis	uchádzača	alebo	osoby	oprávnenej	konať	za	uchádzača.	
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Uchádzač	zaokrúhli	svoje	návrhy	v	zmysle	matematických	pravidiel	na	dve	desatinné	
miesta.	
	
V	.________________________________		dňa___________________	
	
	

______________________________________________________
_	

[meno,	priezvisko	a	podpis	štatutárneho	
zástupcu/osoby		 oprávnenej	konať	v	mene	
uchádzača	a	odtlačok	pečiatky]	 	
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PRÍLOHA	č.	2	k	Výzve	na	predkladanie	ponúk	č.	CIKE/2021/16	
	
	

ČESTNÉ	VYHLÁSENIE	
k	§	32	ods.	1	písm.	e)	a	písm.	f)	Zákona	č.	343/2015	Z.	z.	o	verejnom	obstarávaní	

a	o	zmene	a	doplnení	niektorých	zákonov	v	znení	neskorších	predpisov	(ďalej	„zákon	o	
verejnom	obstarávaní“)	

	
Verejný	obstarávateľ	
Názov:		 Creative	Industry	Košice,	n.o.	
Sídlo:	 	 Kukučínova	2,	04001	Košice	
Názov	zákazky:	 Projektory	s	príslušenstvom	(MUL).	
	
	
Uchádzač	
Obchodné	meno	:		 ____________________________	
Sídlo	:	 	 	 ____________________________	
	
	
týmto	čestne	vyhlasujem(e),	že	
	

o nemám(e)	právoplatne	uložený	zákaz	účasti	vo	verejnom	obstarávaní	potvrdený	
konečným	rozhodnutím	v	SR	alebo	v	štáte	sídla,	miesta	podnikania	alebo	
obvyklého	pobytu,	

o mám(e)	oprávnenie	dodávať	tovar,	uskutočňovať	stavebné	práce	alebo	
poskytovať	službu,	ktoré	zodpovedá	predmetu	zákazky,	

o spĺňam(e)	všetky	podmienky	účasti	určené	verejným	obstarávateľom	a	
poskytnem(e)	verejnému	obstarávateľovi	na	požiadanie	doklady,	ktoré	sú	
čestným	vyhlásením	nahradené,	

o nie	som	(nie	sme)	v	konflikte	záujmov	podľa	§	23	zákona	o	verejnom	
obstarávaní.	

	
Zároveň	prehlasujem(e),	že	som(sme)	si	vedomý(í)	následkov	nepravdivého	
čestného	vyhlásenia.	
	
	
V	.________________________________		dňa___________________	

	
	
	
______________________________________________________

_	
[meno,	priezvisko	a	podpis	štatutárneho	
zástupcu/osoby		 oprávnenej	konať	v	mene	
uchádzača	a	odtlačok	pečiatky]	


