
 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

Názov: Štatistický úrad SR 

IČO: 00166197 

Sídlo: Miletičova 3, 824 67 Bratislava 

Kontaktná osoba: Mgr. Marián Jánošík 

Telefón: +421 2 50236 553 

Elektronická pošta: marian.janosik@statistics.sk 

Internetová adresa: www.statistics.sk 

2. Predmet zákazky 

Poskytovanie komplexných služieb spravodajského servisu pre potreby externej komunikácie 
Štatistického úradu SR 

3. Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky) 

Poskytovanie spravodajského servisu v zložení: domáci, ekonomický, audio a video servis, online 
prístup k správam agentúry po ich vydaní cez prihlasovacie meno a heslo; prístup k servisu cez 
mobilnú aplikáciu; archív domáceho, ekonomického, audio, foto a video servisu; online prístup 
k archívom agentúry cez prihlasovacie meno a heslo; licencia na zverejňovanie textových správ, 
fotografií, audio a videí počas obdobia trvania zmluvného vzťahu na webovej stránke 
www.statistics.sk; uverejňovanie tlačových správ v plnom znení v spravodajskom servise, online 
výstupy z vybraných mediálnych podujatí ŠÚ SR v HD kvalite  – osemkrát počas trvania zmluvy.  

 
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Nie. 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

Hlavný predmet. 

6. Typ zmluvy 

Zmluva uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 v znení neskorších predpisov (Obchodný 
zákonník). Zmluvu predloží úspešný uchádzač po oznámení výsledku vyhodnotenie cenových 
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ponúk. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok realizácie požadovaného predmetu zákazky 
je v prílohe č. 1 tejto výzvy. 

7. Miesto poskytnutia predmetu zákazky 

Neurčené. 

8. Termín realizácie predmetu zákazky 

Po podpise zmluvy a jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv s účinnosťou najskôr od 1.3. 2017 
do 28.2. 2018. 

9. Cena, mena a spôsob stanovenie ceny predmetu zákazky 
 

9.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v cenovej ponuke, bude 
vyjadrená v eurách. 

9.2. Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších  predpisov. 

9.3. Celková cena bude stanovená v eurách bez DPH a s DPH. Cena musí obsahovať všetky náklady 
spojené s poskytnutím predmetu zákazky. 

9.4. Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 
 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 
 

10.1. Splatnosť faktúr je 21 dní od ich doručenia. 
10.2. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky ani zálohové platby. 
10.3. Platbu bude uchádzač verejnému obstarávateľovi účtovať mesačne pozadu, vždy 

najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca faktúrou s náležitosťami daňového dokladu. 
 

11. Podmienky účasti 

Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby uvedené v bode 3 tejto výzvy 
(výpis z obchodného registra, živnostenský list a pod.). 

12. Obsah cenovej ponuky 

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

- identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno a funkciu 
štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, prípadne telefónne číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby, 
jej telefónne číslo, adresu elektronickej pošty), 

- návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie cenových ponúk spracovaný 
podľa prílohy č. 2 tejto výzvy, 

- čestné vyhlásenie uchádzača (vzor v prílohe č. 3 tejto výzvy), že súhlasí s obchodnými 
podmienkami uvedenými v prílohe č. 1 tejto výzvy, 

- doklad podľa bodu 11 tejto výzvy. 
- Súčasťou cenovej ponuky musí popis služieb agentúrneho servisu, podrobná kalkulácia ceny 

a celková cena. 
  

13. Lehota a miesto na predloženie cenovej ponuky 

Lehota na predloženie cenových ponúk: do 20. 02. 2017 do 12:00 h.  

Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: 



Názov: Štatistický úrad SR 

Adresa: Miletičova 3 

PSČ: 824 67 

Obec (mesto): Bratislava 

Kontaktná osoba: Mgr. Marián Jánošík 

Telefón: +421 2 50236 553 

E-mail: marian.janosik@statistics.sk 

Ponuky vypracované podľa bodu 12 tejto výzvy môžu byť doručené verejnému obstarávateľovi 
poštou alebo osobne, prípadne naskenované vo formáte pdf a zaslané e-mailom na adresu 
uvedenú v tomto bode. 

14. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk 
 

14.1. Jediným kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je najnižšia celková cena v eurách 
s DPH. 

14.2. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého cenová ponuka obsahuje 
najnižšiu celkovú cenu v eurách s DPH za celý predmet zákazky definovaný v bode 3 tejto výzvy. 
 

15. Vyhodnotenie cenových ponúk 

Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky z hľadiska splnenie požiadaviek 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Vyhodnotenie ponúk je neverejné. 

16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenie cenových ponúk 

Každému uchádzačovi, ktorého cenová ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. 

Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho cenová ponuka bola prijatá.  

V prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste po vyhodnotení verejného 
obstarávania, odmietne podpísať zmluvu na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyzve v poradí 
druhého uchádzača k podpisu predmetnej zmluvy. Ak aj druhý uchádzač odmietne podpísať 
zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve tretieho uchádzača k podpisu zmluvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 výzvy  

 

 

Z  M  L  U  V  A 

o poskytovaní komplexných služieb spravodajského servisu pre potreby externej komunikácie 
Štatistického úradu Slovenskej republiky 

uzavretá podľa  §  269 ods. 2 zákona  č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

(Obchodný  zákonník) 

 

č. zmluvy u odberateľa :  

č. zmluvy u dodávateľa: 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Odberateľ:  Štatistický úrad Slovenskej republiky 

                        Miletičova 3, 824 67 Bratislava  

                        zastúpený: Ing. Marekom Hargašom, vedúcim služobného úradu 

 IČO:  166 197 

                        bank. spojenie: Štátna pokladnica 

                        IBAN:  SK46 8180 0000 0070 0007 2444                                              

                   (ďalej len „ odberateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Dodávateľ:    

                        zastúpený: 

  IČO: 

  IČ DPH:  

                        bank. spojenie:  

                        č. ú.:  

               zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu     ,  

                 oddiel:  , vložka číslo:  

                        (ďalej len „dodávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

  

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

 

 



1 Úvodné ustanovenia 

1.1   Touto zmluvou sa upravujú podmienky poskytovania komplexných služieb spravodajského  
servisu pre potreby externej komunikácie Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len 
„spravodajský servis“) poskytovaného dodávateľom odberateľovi a jeho využívania odberateľom.  

 

2 Predmet zmluvy 

2.1  Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi spravodajský servis 
špecifikovaný v bode 2.2 tohto článku zmluvy a záväzok odberateľa zaplatiť za dodávanie 
spravodajského servisu cenu uvedenú v článku 4 tejto zmluvy a úprava vzájomných práv a povinností 
zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať odberateľovi svoj spravodajský servis v rozsahu: 

a) Domáci servis a správy z regiónov vrátane archívu  

b) Ekonomický servis vrátane archívu 

c) Fotoservis vrátane archívu  

d) Audioservis vrátane archívu  

e) Videoservis vrátane archívu  

f) Prístup k spravodajskému servisu cez mobilnú aplikáciu 

g) Uverejňovanie tlačových správ odberateľa v plnom znení (bez zásahu dodávateľa) 
v spravodajskom servise 

h) Zabezpečenie 8 online prenosov z vybraných mediálnych podujatí ŠÚ SR v HD kvalite  

2.3 Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za dodávanie spravodajského servisu podľa bodu 
2.2 tohto článku cenu vo výške a za podmienok uvedených v článkoch 4 a 5 tejto zmluvy. 

 

3 Spôsob a podmienky plnenia 

3.1 Predmet zmluvy podľa čl. 2 bodu 2.2 tejto zmluvy bude dodávateľ dodávať odberateľovi 
elektronicky, a to jeho sprístupnením prostredníctvom internetu na doméne ........... (doplní uchádzač) 
na základe prístupového mena a hesla oprávňujúceho odberateľa na vstup do spravodajského servisu. 
Počet pracovných staníc (počítačov), prostredníctvom ktorých sa bude vstupovať do spravodajského 
servisu je neobmedzený. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť poskytnuté prístupové 
meno a heslo; zmenu prístupového mena a hesla dodávateľ oznámi odberateľovi elektronicky bez 
zbytočného odkladu najneskôr v deň účinnosti tejto zmeny . 

3.2 Odberateľ berie na vedomie, že spravodajský servis je vytvorený na účely spravodajstva 
a na použitie fotografií a/alebo záznamov zobrazujúcich/zaznamenávajúcich fyzické osoby sa môže 
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vyžadovať splnenie ďalších podmienok (napríklad 
súhlas dotknutých fyzických osôb resp. ich oprávnených zástupcov). Splnenie týchto podmienok je 
povinný pred takýmto použitím zabezpečiť odberateľ. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi 
škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku použitia spravodajského servisu odberateľom v rozpore s týmito 
podmienkami. 

3.3 Predmet zmluvy podľa čl. 2 bodu 2.2 písm. f) tejto zmluvy bude dodávateľ dodávať 
odberateľovi elektronicky, prostredníctvom aktivácie mobilnej aplikácie.  



3.4 Dodávateľ touto zmluvou neudeľuje odberateľovi žiadne súhlasy od fyzických osôb 
zobrazených/zaznamenaných na fotografiách a/alebo záznamoch, ktoré sú obsiahnuté 
v spravodajskom servise. Odberateľ je povinný pred použitím fotografií a/alebo záznamov 
obsiahnutých v spravodajskom servise získať všetky potrebné súhlasy fyzických osôb 
zobrazených/zaznamenaných na fotografiách a/alebo záznamoch (prípadne od ich oprávnených 
zástupcov), ktoré platné všeobecne záväzné právne predpisy na takéto použitie vyžadujú.  

 

4 Cena 

4.1 Cena  predmetu zmluvy dodávaného podľa čl. 2 bod 2.2 podľa tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov . 

4.2 Cena za  predmet zmluvy dodávaný podľa čl. 2 bodu 2.2 tejto zmluvy je ...... eur  bez DPH 
a.....eur s DPH za kalendárny mesiac (doplní uchádzač). Celková cena je ...eur bez DPH a...eur s DPH 
a obsahuje všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zmluvy.  

4.3 V prípade zmeny výšky DPH počas trvania tejto zmluvy sa pri fakturácii k cene bez DPH vyúčtuje 
aktuálna DPH podľa všeobecne záväzného právneho predpisu účinného ku dňu fakturácie. 

 

5 Platobné podmienky 

5.1 Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať cenu podľa článku 4 tejto zmluvy mesačne pozadu na základe 
faktúry vystavenej dodávateľom. Dodávateľ vystaví faktúru do 15 (pätnástich) dní po uplynutí 
kalendárneho mesiaca, za ktorý sa cena podľa článku 4 tejto zmluvy platí. 

5.2 Odberateľ uhradí cenu podľa článku 4 tejto zmluvy bezhotovostným prevodom na účet 
dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  

5.3 Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry 21 (dvadsaťjeden) dní odo dňa jej 
doručenia odberateľovi. Za deň úhrady v lehote splatnosti sa považuje deň odpísania finančných 
prostriedkov z účtu odberateľa na účet dodávateľa. Prípadné zmeny účtov zmluvných strán je možné 
riešiť iba spôsobom uvedeným v čl. 8 bod 8.1. 

5.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, odberateľ je oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi. V takomto prípade 
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo 
novo vystavenej faktúry odberateľovi. 

5.5 Ak odberateľ neuhradí faktúru v stanovenej lehote, je dodávateľ oprávnený požadovať 
od odberateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania. Za omeškanie sa nepovažujú okolnosti spôsobené zo strany Štátnej pokladnice. 

5.6 Ak odberateľ neuhradí platbu podľa tejto zmluvy ani do 14 (štrnástich) dní po lehote jej 
splatnosti je dodávateľ oprávnený pozastaviť svoje plnenie podľa tejto zmluvy až do preukázania 
úhrady omeškaných platieb. 

 

 

 

 



6 Osobitné dohody postupov plnenia 

6.1 Dodávateľ si k dielam/záznamom/databázam, ktoré dodá pri plnení predmetu tejto zmluvy, 
uplatňuje príslušné autorské práva a práva súvisiace s autorským právom, ktoré mu v zmysle zákona 
č.  185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. patria alebo, ktoré podľa tohto zákona 
vykonáva. 

6.2 Odberateľ môže počas trvania tejto zmluvy použiť spravodajský servis ako zdroj informácií  
pre svoje vnútorné potreby.  

6.3 Odberateľ môže počas trvania tejto zmluvy z dodaného spravodajského servisu v 
neobmedzenom kvantitatívnom a územnom rozsahu sprístupniť verejnosti na spravodajské 
(informačné) účely na webovom sídle www.statistics.sk 

len textové správy a fotografie, okrem kategórií Spravodajské súhrny a Plány a prehľady dňa; 
sprístupnené textové správy je odberateľ povinný označiť pôvodom zdroja. 

6.4 Na webovom sídle www. statistics.sk, ktoré obsahuje textovú správu alebo fotografiu prebratú 
z dodaného spravodajského servisu, je odberateľ povinný uverejniť text: „Všetky práva vyhradené. 
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ, fotografií a záznamov zo zdrojov ....... (doplní uchádzač)  je bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu ......... (doplní uchádzač) porušením autorského zákona“. 

6.5 Odberateľ nie je oprávnený použiť spravodajský servis na iné účely alebo iným spôsobom ako 
je uvedený v bodoch 6.2 až 6.4 tohto článku zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
dodávateľa, a nie je oprávnený ho v rozpore s touto zmluvou poskytnúť, postúpiť alebo sprístupniť 
ďalším osobám.  

6.6 Odberateľ nesmie poskytnúť prístupové meno a heslo poskytnuté dodávateľom podľa článku 
3 bodu 3.1 tejto zmluvy tretím osobám. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi akékoľvek 
používanie  poskytnutého prístupového mena a hesla neoprávnenou osobou, o ktorom sa dozvie. 

6.7 Za každé porušenie povinnosti uvedenej v bodoch 6.2 až 6.4 tohto článku zmluvy je odberateľ 
povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 eur (sto eur). Zaplatením zmluvnej 
pokuty nie je dotknuté právo dodávateľa požadovať od odberateľa v plnej výške náhradu škody 
spôsobenú porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje. 

6.8 Odberateľ je oprávnený použiť dodaný spravodajský servis len počas trvania tejto zmluvy. 

6.9  Za neposkytovanie služieb uvedených v čl. 2 bod 2.2 písm. a) až f) spôsobom podľa čl.3 bod 3.1 
a 3.3 tejto zmluvy z viny dodávateľa je odberateľ oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z celkovej ceny za predmet zmluvy za každú, aj začatú hodinu neposkytovania týchto 
služieb až do ich opätovného, skutočného dodávania. 

6.10 Za nezabezpečenie služby uvedenej v čl.2 bod 2.2 písm. h) tejto zmluvy počas trvania tejto 
zmluvy z viny dodávateľa je odberateľ oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu za každé 
jednotlivé nezabezpečenie predmetnej služby vo výške 300,00 eur.  

 

 

 

7 Trvanie zmluvy 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01. 03. 2017 
do 28. 02. 2018.  

http://www.statistics.sk/
http://www.portal.statistics.sk/


7.2 Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán,  písomnou výpoveďou 
ktoroukoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu alebo odstúpením od zmluvy. 

7.3 Výpovedná lehota je tri mesiace a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane. 

7.4 Dodávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak odberateľ poruší svoje zmluvné 
povinnosti podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie zmluvných povinností odberateľa sa 
považuje najmä porušenie povinností uvedených v článku 6 bod 6.2 až 6.4 tejto zmluvy. 

7.5 Odberateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak dodávateľ spôsobí opakované 
neposkytovanie služieb podľa tejto zmluvy. 

7.6  Ustanovením bodu 7.4 tohto článku zmluvy nie je dotknuté právo ktorejkoľvek zmluvnej strany 
odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom. 

7.7 Odstúpením od tejto zmluvy alebo jej ukončením z iného dôvodu nie je dotknutý nárok na 
náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a nie je 
dotknutá ani povinnosť zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto zmluvy a o skutočnostiach s ňou 
súvisiacich. 

7.8 Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom písomného doručenia odstúpenia od zmluvy 
druhej zmluvnej strane. 

 

8 Záverečné ustanovenia 

8.1 Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme 
číslovaných a podpísaných dodatkov. 

8.2 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Právne skutočnosti neupravené 
touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, autorského zákona alebo 
iného všeobecne záväzného právneho predpisu platného v Slovenskej republike vo vzťahu na predmet 
a obsah tejto zmluvy.  

8.3 V prípade, ak sa niektoré ustanovenie zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo 
nevykonateľným, predmetnou neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou nie je dotknutý 
ostatný obsah zmluvy. Príslušné ustanovenie zmluvy sa nahradí takým platným a účinným zákonným 
ustanovením, ktoré je mu svojím významom, obsahom a účelom najbližšie. 

8.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy dostane dodávateľ 
a dva odberateľ. 

8.5 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o obsahu tejto zmluvy a o skutočnostiach 
s ňou súvisiacich. Záväzok zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na informácie, ktoré sa stanú verejne 
známe a prístupné, inak než porušením povinnosti zmluvnej strany zachovávať mlčanlivosť na základe 
tejto zmluvy. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje to, ak je zmluvná strana povinná 
dôvernú informáciu oznámiť na základe zákonom stanovenej povinnosti.  

8.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, že zmluva bola 
uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za inak 
nápadne nevýhodných podmienok. 

8.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť 
k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň 
vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú. 



8.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť  deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, najskôr od 1. marca 2017. 

 

 

 

V Bratislave, dňa:      V (doplní uchádzač), dňa: 

 

 

 

 

_______________________                              _______________________   

 

 objednávateľ       poskytovateľ 

      Ing. Marek Hargaš   

vedúci služobného úradu          



Príloha č. 2 výzvy 

 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA 
VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK 

 

 

1. Meno resp. obchodné meno uchádzača:  
 

2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: 
 

3. Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie komplexných služieb spravodajského servisu pre 
potreby externej komunikácie Štatistického úradu SR 

 

(ceny uvádzané v eurách na dve desatinné miesta) 

Názov služby MJ Počet MJ 

Jednotková 
cena 
v eurách bez 
DPH 

Jednotková 
cena 
v eurách s 
DPH 

Celková 
cena 
v eurách 
bez DPH 

Celková 
cena 
v eurách s 
DPH 

Zabezpečenie 
komplexných služieb 
spravodajského 
servisu pre potreby 
externej komunikácie 
Štatistického úradu SR 

mesiac 12  

 

 

  

 

 

Dátum:  

 

             

 

Meno a podpis uchádzača 



Príloha č. 3 výzvy 

 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

 

uchádzač (obchodné meno/meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, zastúpený meno/mená a 
priezvisko/priezviská) týmto vyhlasuje, že: 

- súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky 
„Poskytovanie komplexných služieb spravodajského servisu pre potreby externej komunikácie 
Štatistického úradu SR“,  
 

- je dôkladne oboznámený s celým obsahom výzvy, návrhom zmluvy uvedenom v prílohe č. 1 výzvy, 
vrátane  prílohy zmluvy,  

 
- všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 

 
- predkladá iba jednu cenovú ponuku. 
 

 

V  ........................................     dňa  .........................                    .................................................. 

                   podpis 

 

doplniť podľa potreby 

 

 

 

 

 

 

 


