
 

Príloha č. 7  

Peter a Lucia s.r.o., Školské námestie 391/32, 906 38 Rohožník 

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

Peter a Lucia s.r.o., ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet 

zákazky: 

„Online marketing a Marketingová stratégia“ 

 

1. Identifikácia obstarávateľa:  

Obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) ZVO:  

2. Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:  Peter a Lucia s. r. o. 

Sídlo: Školské námestie 391/32, 906 38 Rohožník 

Štatutárny zástupca:  Ing. Peter Škyrta, PhD. 

IČO: 5040269  

DIČ:      2120307739 

Tel.:       0907700507 

E-mail:   peter.skyrta@gmail.com 

Internetová stránka: https://peteralucia.sk/ 

3. Miesto predloženia/doručenia ponuky: elektronicky na  VO@ideaspace.sk 

4. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Tomáš Hanulík  

5. Predmet obstarávania:  „Online marketing a Marketingová stratégia“ 

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: objednávka  

7. Opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Kvôli väčšiemu rozsahu údajov je podrobná technická a funkčná špecifikácia predmetu zákazky 

uvedená v prílohe č. 1 – Vzor cenovej ponuky uchádzača na zákazku 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:  N/A – určovaná v rámci tejto výzvy (obstarávateľ nie je 

platca DPH)  

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Termín dodania služieb je počas realizácie projektu 

“Peter a Lucia, svadobný salón s príbehom“ , ITMS 2014 kód 302031G399 , minimálny rozsah 6 

mesiacov. 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Súťažné podklady sú tvorené 

nasledovnými dokumentami 

 - Príloha č.1 - Vzor cenovej ponuky uchádzača na zákazku 

12. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program, projekt “Peter a 

Lucia, svadobný salón s príbehom“ realizovaný v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016 , ITMS 2014 

kód 302031G399 

13. Lehota na predloženie ponuky: 24.11.2020 vrátane 

14. Spôsob predloženia ponuky: elektronickou poštou – emailom.  

https://peteralucia.sk/
mailto:VO@ideaspace.sk


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

jediné kritérium – najnižšia celková cena v EUR. 

16. Pokyny na zostavenie ponuky:  

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Cenovú ponuku podľa vzoru v prílohe č. 1 s vyplnenými identifikačnými údajmi uchádzača  

b. Fotokópia dokladu  (resp. vytlačený podklad  z Internetu) o oprávnení dodávať tovar, 

poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.  

17. Otváranie ponúk: 25.11.2020  

18. Postup pri otváraní ponúk: otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné  

19. Lehota viazanosti ponúk: 31.1.2021  

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: osoba poverená realizáciou VO Ing. 

Tomáš Hanulík , +421 905 791 352 , VO@ideaspace.sk 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

a. Predloženie cenovej ponuky je možné prostredníctvom elektronickej pošty - emailu .  

b. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s 

dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku k príslušnému projektu, a to oprávnenými 

osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním 

poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, 

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a 

nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora 

audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

c. Lehota splatnosti je 60 dní odo dňa doručenia faktúry Fakturácia je možná v mesačných 

intervaloch na základe reálne vykonaných aktivít / minutého reklamného rozpočtu.   

d. Poskytovateľ je povinný postupovať v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. (Zákon o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov), v súlade s aktuálne 

platnou verziou Príručky k procesu vereného obstarávania k  Integrovanému operačnému 

programu , prioritná os 1, 2, 3, 4, 5 a ostatnými usmerneniami SORA MK SR. 

e. V prípade potreby môže verejný obstarávateľ vysvetliť, a ak to bude nevyhnutné, aj doplniť  

informácie uvedené v zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo prípadné doplnenie informácií 

uvedených v zadaní bude uchádzačom zaslané emailom. 

f. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich ponúk. V 

prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne 

vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý 

skončil druhý alebo tretí v poradí. 

g. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 

zákona o VO nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o VO. 

h. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia. Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom 

vrátené. 

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

j. Fakturovať sa môže reálne dodaná služba. Zálohové faktúry na službu nebudú 
akceptované.  
 

S úctou,                                                                          

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

                   Ing. Peter Škyrta,PhD.,  12.11.2020 

 

Prílohy: Príloha č.1 – Vzor cenovej ponuky uchádzača na zákazku 
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