
 
                                                                             

  
Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu) 

podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
   
    
 
1. Identifikačné údaje:  
Názov spoločnosti:  TSS Group a.s. 
Sídlo:  K Zábraniu 1653, 911 01 Trenčín 
IČO:  36323551 
IČ DPH:  SK20201166505 
Kontaktná osoba:  Ing. Daniela Belková 
Telefón:  +421 917 378 478 
e-mail:  belkova@tssgroup.sk 
 
2. Názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie výstavy“ 

3. Opis predmetu zákazky: doprava, ubytovanie počas výstavy, prenájom výstavnej plochy 
a ďalšie potrebné činnosti bližšie špecifikované v prílohe č. 1 – Rozpočet s komentárom.  

Kód CPV 

Hlavný predmet  79950000-8   Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov 

Doplňujúce predmety 79956000-0  Služby na organizovanie veľtrhov a výstav 

 

4. Druh zákazky: služba 

5. Rozsah ponuky: Uchádzač môže predložiť ponuku len na celý predmet zákazky 

6. Podmienky financovania:  Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov  

 a zo zdrojov EÚ.   

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 12.238,00 EUR 

8. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o poskytnutí služieb 

9. Termín a miesto dodania: výstava Security Bratislava, 9.9.2014 – montáž výstavy, 12.-13.9. 
2014 demontáž výstavy 

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní: 

 Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží okrem cenovej ponuky tieto doklady:  

- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v oblasti zodpovedajúcej predmetu 
obstarávania – živnostenský list alebo výpis z OR.  

Ponuka, ktorá nebude obsahovať vyššie uvedené písomné podklady bude vyradená 
z hodnotenia 

 
11. Kritériá na hodnotenie  splnenia podmienok účasti uchádzačov:     



Jediným kritériom hodnotenia ponúk predmetu zákazky je najnižšia cena v eurách (€) bez 
DPH  spolu za celý predmet zákazky zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.   Uchádzač vyplní 
prílohu č. 1 tejto výzvy. 

 
12. Lehota na predloženie cenovej ponuky:  

Ponuku predložte v lehote do 6.6.2014 do 14.00 hod. mailom na adresu: belkova@tssgroup.sk  
resp. v obálke na adresu TSS Group a.s., K Zábraniu 1653, 911 01 Trenčín a to poštou, alebo 
osobne na recepcii spoločnosti TSS Group a.s. v Trenčíne.  
 

13. Pokyny na predloženie ponuky a spôsob doručenia ponuky :  
Pokiaľ uchádzač svoju ponuku zašle  

a) elektronicky, e-mail musí byť označený „Cenová ponuka – Zabezpečenie výstavy“ a 
obsahovať v prílohe:  
- cenovú ponuku,  
- návrh zmluvy 
- scan aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v oblasti zodpovedajúcej predmetu 
obstarávania – živnostenský list alebo výpis z OR,  
 
b) poštou, alebo osobne (na podateľni v sídle spoločnosti TSS Group a.s.) uchádzač vloží 
ponuku do nepriehľadného vonkajšieho obalu, resp. obálky a tá musí obsahovať nasledovné 
údaje:  
- obchodné meno a adresu uchádzača,  
- označenie „Neotvárať - VO“,  
- označenie nápisom „Zabezpečenie výstavy“,  
- byť riadne uzatvorená, podpísaná zodpovednou osobou (alebo opečiatkovaná) a následne 
prelepená priesvitnou lepiacou páskou. Ponuka bude obsahovať:  
- cenovú ponuku 
- návrh zmluvy 
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v oblasti zodpovedajúcej predmetu 
obstarávania – živnostenský list alebo výpis z OR 

  
Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do hodnotenia. 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve sa vráti 
uchádzačovi. 

 
14. Vyhodnotenie ponúk:  

Otváranie ponúk bude verejné, uskutoční sa dňa 10.06.2014 o 10,00 hod. na adrese sídla 
verejného obstarávateľa: TSS Group a.s., K Zábraniu 1653, 911 01 Trenčín 
 
Na otváraní ponúk  sa môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia uchádzača. Na otváraní ponúk 
môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 
uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.  
 
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača 
(právnická osoba), sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. 
Poverený zástupca   uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na 
zastupovanie. 

 
Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov sa všetkým z predložených ponúk zverejnia obchodné 
mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií na 
hodnotenie ponúk, určených verejným obstarávateľom. 

 
 Do 5 kalendárnych dní bude všetkým uchádzačom zaslaná zápisnica z otvárania ponúk. 
 



Úspešný uchádzač bude po vyhodnotení jednoduchej zákazky v termíne najneskôr 
do 14.06.2014 oboznámený s úspešnosťou jeho ponuky. Ostatným uchádzačom bude 
oznámené, že ich ponuka neuspela/nebola prijatá s uvedením dôvodu neúspešnosti ponuky 
a zároveň s uvedením identifikácie úspešného uchádzača a s uvedením dôvodu úspešnosti 
ponuky.  
V prípade doručenia cenových ponúk s neúmerne vysokou cenou, ktorú  verejný obstarávateľ 
nemôže akceptovať, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neprijať žiadnu z doručených 
ponúk.  
Ďalej si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo upraviť rozsah predmetu zákazky v rozsahu 
pridelených finančných prostriedkov. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ponechať si v rámci svojej evidencie všetky doklady 
a dokumenty predložené uchádzačom do predmetnej zákazky. 

  
Uchádzač predložením cenovej ponuky vyjadruje súhlas so stanovenými podmienkami 
verejného obstarávateľa. 

 
15. Elektronická aukcia: NIE  
 
16. Dôvody zrušenia zadania zákazky:  

- nebola predložená ani jedna ponuka,  
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „výzvy“,  
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa určeným 
vo výzve,  
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zverejnená výzva.  
 

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Záujemcovia kontaktujte Ing. Danielu Belkovú, mobil: +421 917 378 478, ktorá Vám poskytne 
všetky relevantné informácie. 

 
Prílohy: 

Príloha č. 1 – Návrh zmluvy 

Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny  

Obe prílohy je možné vyžiadať v editovateľnej podobe, buď e-mailom, alebo na CD. 

 

Uchádzač môže do návrhu zmluvy uviesť aj ďalšie ustanovenia obvyklé pre zmluvné vzťahy, 
ak to považuje za nutné.  

 

         
 
 
................................................. 
          Peter Valušiak 

                    predseda predstavenstva  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Príloha č. 1 – návrh zmluvy 
 

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 
 

uzatvorená § 269 ods. 2 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov 

 
 
Číslo zmluvy objednávateľ:        Číslo zmluvy poskytovateľ:  

 
Preambula 

 
1. Táto zmluva o poskytnutí služieb sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania, v zmysle § 9 ods. 

9  zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ:   TSS Group a.s.  
Sídlo:    K Zábraniu 1653 , 911 01 Trenčín 
V zastúpení:    Peter Valušiak, predseda predstavenstva 
IČO:    36323551 
IČ DPH:   SK2020116505 
Zapísaná:   V obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne  
    Oddiel Sa, vložka 10609/R 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s.    
Číslo účtu:   26220801553/1100 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
a  
 

Poskytovateľ:  
Sídlo:     
V zastúpení:    
IČO:     
DIČ:     
IČ DPH:    
Zapísaná:     
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:    
(ďalej len ,,Poskytovateľ“) 
 
 

II.  PREDMET  ZMLUVY 

1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi službu, ktorá spočíva v zabezpečení  
výstavy Security Bratislava 2014. 

2. Predmet zákazky sa považuje za splnený po overení rozsahu, kvality služby/výsledku služby a úplnosti 
sprievodných dokladov. V prípade nesúladu odovzdaných výsledkov služby s objednávkou a následnými 
sprievodnými dokumentmi má objednávateľ právo služby písomne reklamovať podľa čl. VII tejto 
služby. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť v zmysle tejto zmluvy 
a zaplatiť mu za poskytnuté služby odplatu podľa čl. IV tejto zmluvy.  

III. ČAS A MIESTO PLNENIA 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoju zodpovednosť zabezpečiť pre objednávateľa 
služby podľa čl. II s termínom začatia plnenia služieb odo dňa účinnosti tejto zmluvy a termínom 



dodania najneskôr do 09.09.2014. Ukončenie plnenia služieb je stanovené najneskôr do 48 hodín po 
ukončení výstavy Security Bratislava 2014.  
 

2. Miestom plnenia tejto zmluvy je – miesto konania výstavy Security Bratislava 2014. 
 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonanie služby na mieste plnenia.  

IV.  CENA  PREDMETU ZMLUVY 

1. Cena za vykonanie služby v rozsahu uvedenom v čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení doplňujúcich predpisov ako cena maximálna. 
Zmena stanovenej ceny je možná len v prípade zmeny predpisov upravujúcich DPH alebo písomnou 
dohodou zmluvných strán. 

                                                 
Cena bez  DPH:   (slovom)       
20%  DPH:   (slovom)       
Cena s DPH:   slovom:–  EUR s DPH 

 
2. Prílohu č. 1 tvorí rozpočet, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

V.  ÚDAJE O FINANCOVANÍ A FAKTUROVANÍ 

1. Fakturácia sa uskutoční po riadnom poskytnutí služby, ktorá je predmetom zmluvy.  
 

2. Poskytovateľovi vznikne právo na fakturáciu dňom nasledujúcim po dni vykonania služby, ktorá je 
predmetom zmluvy na základe rozpisu poskytnutých služieb potvrdeného objednávateľom. Poskytovateľ 
vyhotoví pre objednávateľa dva originály faktúr. 

 
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, že faktúra 

nebude obsahovať požadované náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť poskytovateľovi na 
prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 

 
4. Splatnosť faktúry je stanovená do 30 dní od jej doručenia na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví. 
 
5. Úhrada ceny za poskytnuté služby sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

VI.  SPÔSOB ODOVZDÁVANIA A  PREBERANIA 

1. Služby podľa tejto zmluvy sa považujú za poskytnuté ich riadnym vykonaním v dohodnutom termíne na 
dohodnutom mieste. 
 

2. Poskytovateľ je povinný poskytovať objednávateľovi služby s odbornou starostlivosťou. 
 

3. Objednávateľ je povinný poskytovať poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre poskytovanie služieb. Za 
súčinnosť podľa tejto zmluvy sa považuje najmä umožnenie plnenia tejto zmluvy v dohodnutom 
rozsahu, na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. 

 

VII. REKLAMÁCIE 
1. V prípade poskytnutia služieb v nedostatočnom rozsahu alebo kvalite má objednávateľ právo poskytnuté 

služby reklamovať. 

2. Reklamáciu poskytnutých služieb uplatní objednávateľ písomne so špecifikáciou reklamovaných 
skutočností a s návrhom zníženej ceny za poskytnuté služby podľa čl. II tejto zmluvy. O dohodnutej 
zníženej výške ceny za poskytnuté služby sa spíše zápisnica. 

3. Poskytovateľ vydá objednávateľovi doklad o prijatí reklamácie a spôsobe jej vybavenia.  



 

VIII. SANKCIE 
1. Pri omeškaní úhrady faktúry sa určujú úroky z omeškania objednávateľovi podľa § 369 Obchodného 

zákonníka. 

2. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade:  

a) podstatného porušenia zmluvných podmienok dohodnutých v zmluve, 
b) v ostatných prípadoch podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 
2.1 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v kvalite stanovenej objednávateľom považujú 

zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy. 
 

2.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne na adresu uvedenú 
v záhlaví tejto zmluvy. 

 
2.3 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej 

strane.  
 
3. Poskytovateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny 

poskytnutej služby vrátane DPH za každý začatý omeškaný deň, ak služba, ktorá je predmetom 
zmluvy, nebude poskytnutá v dohodnutom čase, na dohodnutom mieste a v požadovanej kvalite. 
Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

. 

IX.  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.11.2014.  
 
2. Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, pričom poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia 

a objednávateľ obdrží tri vyhotovenia. Všetky exempláre zmluvy majú rovnakú platnosť. Zmluva je 
platná odo dňa podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom  nasledujúcim  po dni jej 
zverejnenia. 

     
3. Túto zmluvu možno meniť, upraviť alebo doplniť jedine písomnými dodatkami k nej potvrdenými 

obidvoma zmluvnými stranami. V prípade, ak sa niektorá zo zmluvných strán dozvie o skutočnostiach 
vyžadujúcich zmenu, úpravu alebo doplnenie tejto zmluvy, je povinná o tom obratom informovať druhú 
zmluvnú stranu. 

 
4. Poskytovateľ bude predkladať dokumentáciu, týkajúcu sa podrobného rozpočtu v elektronickej verzii (vo 

formáte MS Excel), rovnako tak bude predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného 
rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 

 
5. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť službu, ktorá je predmetom zmluvy s náležitou starostlivosťou a 

odbornosťou, v súlade s požiadavkami objednávateľa v rámci dohodnutého predmetu zmluvy 
a stanovených termínov. 

 
6. Za zmluvnú stranu objednávateľa sú oprávnení rokovať: 
     v technických otázkach: Peter Valušiak, Ing. Branislav Rojko 
     v zmluvných otázkach: Peter Valušiak, Ing. Branislav Rojko 
 
7. Za zmluvnú stranu poskytovateľa sú oprávnení rokovať:  
     v technických otázkach: ...  
     v zmluvných otázkach: ... 
 
8. Pre vzťahy medzi objednávateľom a poskytovateľom platia dojednania stanovené v tejto zmluve. 

Záležitosti, ktoré neboli výslovne dojednané v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

 
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola uzavretá v tiesni, ani za 

iných, jednostranne nevýhodných podmienok. 



 
10. Poskytovateľ strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, 

prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 
poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. 

 
Prílohy: 
Príloha č. 1 – Rozpočet 
 

 
V Trenčíne dňa .................................................                       V ...................... dňa ................. 
 
 
 
 
Za objednávateľa:                                                                        Za poskytovateľa: 
 
 



Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 
Rozpočet 

Názov výdavku Mj Jednotková 
cena 
(EUR) 

Počet 
jednotiek 

Celkom bez 
DPH 

(EUR) 

Celkom s 
DPH 

(EUR) 

Prenájom  výstavnej plochy eur/m2   36   

Ubytovanie pre 3 zamestnancov v 
mieste konania výstavy osobonoc   9   

 Doprava 3 zamestnancov a 
exponátov na výstavu firemným 
vozidlom 

eur/km   300   

Výstavba expozície komplet   1   

Náklady za spotrebu energií na 
výstavnej ploche komplet   1   

Parkovacia karta ks   1   

SPOLU      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2     Špecifikácia ceny     

      Názov výdavku Členenie Mj Jednotková 
cena 
(EUR) 

Počet 
jednotiek 

Celkom bez 
DPH 

(EUR) 

Celkom s 
DPH 

(EUR) 

Podrobný komentár k položke 

Prenájom  výstavnej plochy služba eur/m2   36   
Prenájom 36m2 výstavnej plochy, na ktorej bude umiestnený stánok 

Ubytovanie pre 3 
zamestnancov v mieste 
konania výstavy 

služba osobonoc   9   
Počet ubytovaných zamestnancov: 3. Počet nocí :3 (noc pred 
konaním výstavy a 2 noci počas konania výstavy) v mieste konania 
výstavy.   

 Doprava 3 zamestnancov a 
exponátov na výstavu 
firemným vozidlom 

služba eur/km   300   
Vzdialenosť od sídla žiadateľa do Bratislavy, vrátane trasy po meste: 
150km. Vzdialenosť Trenčín-Bratislava-Trenčín:300km.  

Výstavba expozície služba komplet   1   

Komplet náklady na výstavbu expozície (montáž, demontáž) na 
výstavnej ploche, vrátane montáže kamier,  kamerových systémov, 
záznamových zariadení a softvérov, tiež elektronických 
zabezpečovacích systémov, audio/video vrátnikov, prístupových 
systémov, perimetrickej ochrany, obchôdzkových systémov a 
autoalarmov, denného svietenia, parkovacích asistentov. 

Náklady za spotrebu energií 
na výstavnej ploche služba komplet   1   Komplet výdavky na spotrebu energií na výstavnej ploche počas 

celej doby trvania výstavy (elektrická energia, voda, internet) 

Parkovacia karta služba ks   1   Zabezpečenie parkovania pre 1 vozidlo, ktorým sa dopravia 
zamestnanci aj exponáty na výstavu.  

SPOLU       
 

         


