
 
 

 

 

 

BS group SLOVAKIA, s.r.o., Medený Hámor 830/11, 974 01 Banská Bystrica 

 

  

 

Výzva na predloženie ponuky 

 

BS group SLOVAKIA, s.r.o., ako obstarávateľ v zmysle § 8  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  

„Prenájom produkčných kamier“ 

 

 

1. Identifikácia obstarávateľa:  

Obstarávateľ v zmysle § 8 ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: BS group SLOVAKIA, s.r.o. 

Sídlo: Medený Hámor 830/11, 974 01 Banská Bystrica  

Štatutárny zástupca:  Boris Samuelčík – konateľ 

IČO:     47 400 463   

DIČ:         2023871553 

IČ DPH:   SK2023871553 

Internetová stránka: www.bsgroupslovakia.sk 

          

2. Kontaktné údaje osoby poverenej na výkon VO a na prevzatie ponuky:  

Meno: Viliam Struhárik 

Email: obstaravanie@asmanagement.sk 

Mob.: 0903 564 661 

          

3. Predmet obstarávania:  

Prenájom 2 setov produkčných kamier, maximálny počet dní prenájmu v priebehu 6 mesiacov 

je 180. Kamerové sety budú k dispozícii počas pracovných dní aj víkendov od 7:00 – 17:00 

hod. vrátane operátorov. Prenajímateľ zabezpečí dostupnosť oboch kamerových setov v jeden 

deň s možnosťou natáčania v rôznych lokalitách v rámci SR, vrátane príslušenstva. 

Prenajímateľ zabezpečí ku každému kamerovému setu operátora, ktorý dokáže kamerový set 

zložiť a obsluhovať. Cestovné náklady potrebné pre dopravenie kamery v rámci SR sú 

súčasťou ceny za plnenie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 2 

tejto výzvy. 

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy. 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o nájme hnuteľných vecí 

 

Požiadavky obstarávateľa na minimálne zmluvné podmienky sú súčasťou tejto výzvy – Príloha 

č. 3 Návrh Zmluvy. Zmluvné podmienky sú pre uchádzačov záväzné. Verejný obstarávateľ 

vyzve úspešného uchádzača na doplnenie údajov a uzavretie zmluvy. Uchádzač 

nepredkladá zmluvu v rámci svojej ponuky. 
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6. Predpokladaná hodnota zákazky:    

86 666,67 EUR bez DPH 

 

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Miesto dodania: rôzne lokality v rámci SR 

Termín dodania: nájomca oznámi miesto doručenia techniky minimálne 24h vopred na určený 

kontakt 

 

8.  Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

 Trvanie zmluvy: 6 mesiacov 

 

9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Neuplatňuje sa, všetky 

potrebné informácie sú obsiahnuté v tejto výzve. 

 

10. Financovanie predmetu zákazky:  

Integrovaný regionálny operačný program  

  Názov projektu a číslo ITMS2014+: Magazín Guliver, 302031G763 

  a vlastné zdroje BS group SLOVAKIA, s.r.o. 

 

11. Lehota na predloženie ponuky:  

04.3.2021 o 10:00 hod. 

 

12. Spôsob predloženia ponuky:  

 

12.1. Ponuka predložená v elektronickej podobe: 

 

Ponuku doručí uchádzač elektronicky e-mailovú adresu uvedenú v bode 2 tejto výzvy 

obstaravanie@asmanagement.sk  s označením v predmete mailu „Cenová ponuka“ 

  

V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané 

uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) a 

doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.  

 

12.2. Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu: 

BS group SLOVAKIA, s.r.o. 

Medený Hámor 830/11 

974 01 Banská Bystrica 

 

Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! - „Cenová ponuka – Prenájom kamier“. 

Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, 

sídlo, adresa). 

Rozhodujúci je deň a čas doručenia ponuky. Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty 

na predkladanie ponúk nebude akceptovaná. 

 

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

Predložené ponuky budú vyhodnocované podľa nasledujúceho kritéria: najnižšia cena za celý 

predmet zákazky v EUR bez DPH.   

 

Navrhovanú cenu je potrebné zaokrúhliť na 2 des. miest/-a. Ak uchádzač predloží cenu na viac 

ako určený počet desatinných miest, bude jeho cena zaokrúhlená v zmysle všeobecných 

platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t.j. od číslice 5 - vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom 

nahor).   
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Za úspešnú bude označená ponuka ktorá splní podmienky a požiadavky obstarávateľa s 

najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.  

Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému 

bude zaslané oznámenie, že uspel a s ktorým uzatvorí zmluvný vzťah. 

Neúspešným uchádzačom bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, s 

informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v 

prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s 

prípravou a doručením ponuky. 

 

Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na 

predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 

vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 

Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a 

požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený 

na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet 

zákazky. 

 

14. Podmienky účasti uchádzačov 

14.1. Osobné postavenie - uchádzač musí spĺňať podmienky účasti: 

a) podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 

práce alebo poskytovať službu. 

 

Uchádzač predloží naskenovanú kópiu alebo odkaz na webový register – obchodný 

alebo živnostenský register alebo obdobnú evidenciu podľa miesta sídla alebo 

podnikania uchádzača. 

 

b) podľa §32 ods.1 písm. f) ZVO – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 

 

Uchádzač preukáže splnenie podmienky predložením potvrdeného Čestného vyhlásenia 

o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní. Vzor čestného vyhlásenie tvorí 

prílohu č. 4 tejto výzvy.  

 

14.2. Finančné a ekonomické postavenie - § 33 ZVO – Nevyžaduje sa  

 

14.3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť – § 34 ZVO – Nevyžaduje sa  

 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – vyplnenú Príloha č. 

1 tejto výzvy a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou 

osobou. V prípade splnomocnenej osoby verejný obstarávateľ požaduje úradne 

osvedčené plnomocenstvo vo formáte PDF. 

b. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo vykonávať stavebné 

práce - naskenovaná kópia alebo odkaz na webový register – obchodný alebo 

živnostenský register alebo obdobnú evidenciu podľa miesta sídla alebo podnikania 

uchádzača. 

c. Vyplnenú Prílohu č. 2 tejto výzvy – Špecifikáciu predmetu zákazky 
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Uchádzač pri položke uvedie obchodný názov ním ponúkaného výrobku a jeho 

špecifikáciu tak, aby bolo možné jednoznačne posúdiť, či ponúkaný tovar spĺňa 

minimálne technické parametre a požiadavky uvedené v tejto výzve. 

d. Technický popis zariadenia špecifikovaného v prílohe č. 2 tejto výzvy, ktorý deklaruje 

technické parametre ponúkaného zariadenia. Technický popis musí obsahovať popis 

funkcií a technických parametrov ponúkaného zariadenia tak, aby na základe nich bolo 

možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických parametrov. 

e. Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. Vzor čestného vyhlásenie tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy. 

 

Cenová́ ponuka a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré́ sú́ súčasťou cenovej ponuky musia byť 

vypracované a predložené́ v slovenskom / českom jazyku.  

Cenová́ ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej 

republiky musia byť predložené́ v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené 

do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

Preklady dokladov musia byť úradne opatrené s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými 

prekladateľmi.  

 

V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení 

zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. 

v prípade zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, je ním predložená celková cena konečná 

a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. 

 

16. Otváranie ponúk:  

Čas: 

04.3.2021 o 10:30 hod. 

Miesto: 

BS group SLOVAKIA, s.r.o. 

Medený Hámor 830/11, 974 01 Banská Bystrica 

 

17. Postup pri otváraní ponúk: 

Otváranie ponúk bude neverejné. 

 

18. Lehota viazanosti ponúk:  
30.11.2021 

 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Prenajímateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku uzavretej Nájomcom ako prijímateľom nenávratného finančného 

príspevku za účelom financovania predmetu Zmluvy, a to zo strany oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z 

EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a 

investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a 

audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku 

a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a 

včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Prenajímateľa je podstatným 

porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Nájomcu od Zmluvy odstúpiť.  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené 

osoby, 

b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby, 
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c) Úrad vládneho auditu, 

d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, 

e) Kontrolné orgány Európskej únie, 

f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit;  

g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky; 

h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. 

 
 

V Banskej Bystrici, dňa 24.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                     Viliam Struhárik 

            Osoba poverená na realizáciu VO 

         

Prílohy:  

 

Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria 

Príloha č. 2 - Špecifikácia predmetu zákazky 

Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o nájme hnuteľných vecí 

Príloha č. 4 - Vzor Čestné vyhlásenie 

 


