
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
 Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24 
 

 
 
 

Výzva na predloženie ponuky 
 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ako verejný obstarávateľ v 
zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky podľa § 117 ZVO 
na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

 
 

„Letenky Viedeň - Brusel a späť” 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a)  ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
Sídlo: Továrenská 7, P.O. Box 40, 828 55 Bratislava 24 
Štatutárny zástupca:  Ing. Vladimír Kešjar – predseda úradu 
IČO: 42355818  
DIČ: 2024003729  
IČ DPH:   - 
Tel.: 02 / 5788 1400 
Fax: 02 / 52 932 096 
E-mail: Ivan.Martyak@teleoff.gov.sk  
Webové sídlo: www.teleoff.gov.sk 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Číslo účtu.: SK23 8180 0000 0070 0049 9755 
 
(v ďalšom texte “verejný obstarávateľ”) 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 

Elektronická adresa Ivan.Martyak@teleoff.gov.sk  

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Ivan Martyák  

4. Predmet obstarávania:  

Kód CPV: 60400000-2 Letecké dopravné služby 

Predmetom obstarávania je letecká doprava 5 zamestnancov verejného obstarávateľa na trase 
Viedeň – Brusel a späť.  

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Objednávka. 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

Požaduje sa: 

1. letecká doprava pre 5 osôb z letiska Viedeň Schwechat do Bruselu a späť nasledovne: dňa 

31.3.2019 na trase Viedeň – Brusel (cesta tam) a dňa 5.4.2019 na trase Brusel – Viedeň (cesta 

späť), 

2. rezervácia, vystavenie a dodanie 5 ks spiatočných leteniek z Viedne do Bruselu v ekonomickej 

triede vrátane 1 ks príručnej batožiny a 1 ks batožiny do podpalubia lietadla (tzv. checkovaná 

batožina do 23 kg) 

3. potvrdenie rezervácie leteniek, 
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4. doručenie leteniek elektronickou poštou, 

5. zabezpečenie bezplatného storna rezervácie leteniek, 

6. zabezpečenie náhradného ubytovania v prípade mimoriadnych situácií vzniknutých v súvislosti 

s požadovanou leteckou dopravou, 

7. poskytnúť verejnému obstarávateľovi nepretržité asistenčné služby v nasledovnom rozsahu: 

 kontaktná telefónna linka 24 hodín denne a 7 dní v týždni (tzv. Call centrum),  

 pomoc pri riešení reklamácií súvisiacich s leteckou dopravou, 

 predcestovná technická a administratívna asistencia, a to najmä zabezpečenie zmeny 

rezervácie (napr. prebookovanie letenky cestujúceho – zmena mena cestujúceho, 

zmena letu, zmena trasy bez obmedzenia až do dňa odletu, resp. odchodu, prípadne 

na základe podmienok letenky, zaobstaranie náhradnej letenky, ak osoba, na ktorú je 

vystavená letenka, nemohla nastúpiť na pôvodne objednaný let z objektívnych dôvodov 

na strane verejného obstarávateľa, úspešného uchádzača alebo leteckého dopravcu, 

alebo z dôvodu vyššej moci),   

 informácie o presnom časovom a geografickom pláne cesty, a to dátum a miesto 

požadovaného odchodu a príchodu s uvedením prípadných prestupov a dĺžky 

cestovného času  

Odlet z Viedne do Bruselu dňa 31.3.2019 má byť v čase medzi 14:00 a 18:00. Verejný obstarávateľ 
preferuje, nie však určuje, čas odletu približne okolo 15:00 hod. Vo výnimočných prípadoch, ak to nie 
je možné, môže byť odlet aj v dopoludňajších hodinách. 
 
Odlet z Bruselu do Viedne dňa 5.4.2019 má byť v čase medzi 16:00 a 22:00. Verejný obstarávateľ 
preferuje, nie však určuje, čas odletu približne okolo 19:00 hod. Vo výnimočných prípadoch, ak to nie 
je možné, môže byť odlet aj neskôr alebo v nasledujúci deň dopoludnia. 
 
Požaduje sa priamy let bez prestupov, len v prípade, ak priamy let nie je možné zabezpečiť, resp. je 

cenovo nevýhodný, môže byť zabezpečený aj let s prestupmi.  

 
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predmetom zákazky nie je zabezpečenie dopravy vlastným 

zamestnancom verejného obstarávateľa prostredníctvom webových portálov či databázových 

systémov, ktoré mu uchádzač sprístupní. Verejný obstarávateľ požaduje tzv. „full service“, t.j. všetky 

činnosti súvisiace so zabezpečením dopravných služieb musia byť vykonané uchádzačom.  

 

Mená a priezviská cestujúcich osôb poskytne verejný obstarávateľ iba víťaznému uchádzačovi a to 

okamžite po vyhodnotení súťaže. 

 

Cena  za le tenku  má byť  konečná,  mus í  zahŕňať  v šetky  pop la tky  a  pr íp la tky  

dopravcu súv is iace s  le tom do požadovane j  des t inác ie  t . j .  pop la tky  za  

batož inu  u loženú  do podpa lub ia  l i e tad la ,  l e t iskové a  iné  prepravné pop la tky ,  

pop la tky  za  vys taven ie  le tenky ,  serv isné pop la tky ,  pa l ivové pr íp la tky  a  iné  

pr íp la t ky .  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota tejto zákazky je 3 250 EUR za 5 ks leteniek, t.j. 650 EUR za 1 letenku.  
Na predmet zákazky sa nevzťahuje DPH. 

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Miestom dodania predmetu zákazky je Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových 
služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava.  

8. Lehoty na dodanie predmetu zákazky:  

marec 2019 

9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

- nevyžaduje sa 



 
 

10. Financovanie predmetu zákazky:  

Predmet zákazky bude financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov, 
z Operačného programu Efektívna verejná správa. 

11. Lehota na predloženie ponuky:  

Ponuka musí byť predložená najneskôr  13.03.2019 do 12:00 hod. 

Keďže ceny leteniek sa menia na dennej báze, verejný obstarávateľ v záujme korektného a 
férového cenového porovnávania (vyhodnotenia) odporúča, nie však určuje, predložiť ponuku v 
posledný deň lehoty, t.j. 13. marca 2019. 

12. Spôsob predloženia ponuky:  

Elektronickou poštou na adresu uvedenú v bode 2. 

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

Ponuky, ktoré budú doručené v stanovenej lehote na predkladanie ponúk budú posudzované podľa 
ponúknutej ceny za celkový predmet zákazky, t.j. cenu za 5 leteniek celkom. 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky. Víťazným 
uchádzačom sa stane subjekt, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za 5 ks leteniek. V prípade rovnosti cien 
dvoch a viacerých uchádzačov, rozhodne o víťazovi skorší datum a čas predloženia ponuky na e-
mailovú adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 2. 

14. Pokyny na zostavenie ponuky:  

a. Uchádzač má uviesť svoje identifikačné údaje (obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ, telefón, 
e-mail, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú ponuku 
predkladá; 

b. Vlastná cenová ponka. Uchádzač uvedie cenu spiatočných leteniek na trase Viedeň – 
Brusel vyplnením Prílohy č. 1 alebo v ľubovoľnej štruktúre, z ktorej však musí byť evidentná 
cena za 1 ks letenky a cena za 5 leteniek celkom; 

c. Ponuka sa predkladá elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 2 v lehote na 
predkladanie ponúk. 

15. Vyhodnotenie ponúk:  

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční okamžite po uplynutí lehoty na predloženie ponuky. 

16. Postup pri otváraní ponúk:  

Neaplikuje sa.  

17. Lehota viazanosti ponúk:  

Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do 14.3.2019 do 23:59. 

18. Osoby určené pre styk s uchádzačmi:  

Ivan Martyák 
Továrenská 7, 828 55 Bratislava 
Tel: 02 / 57 88 14 00 
e-mail: Ivan.Martyak@teleoff.gov.sk 

19. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ: 

 vystaví úspešnému uchádzačovi objednávku, ktorej predmetom budú služby opísané 
v bode 5, v súlade s podmienkami tejto Výzvy a v súlade s ponukou uchádzača, 

 neposkytne žiaden preddavok na zabezpečenie objednávky, 

 za predmet zákazky zaplatí až po poskytnutí leteckých dopravných služieb a to  
bezhotovostne, na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní. 

 
 

 
 
 

V Bratislave, dňa 5.3.2019 



 
 

 
 

Príloha č. 1 
 
 
 

Cenový návrh 
 
 
Verejný obstarávateľ:  Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
 
 
 
Názov zákazky:  Letenky Viedeň – Brusel a späť 
 
 
Predmet zákazky:  5 ks leteniek v ekonomickej triede na trase Viedeň – Brusel a späť v termíne 31.3.2019 
(tam) a 5.4.2019 (späť) 
 
 
Uchádzač:  …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 počet Jednotková cena Cena celkom 

 
Letenka Viedeň – Brusel a späť 
 

 
5 

  

 
 
 
 
 
V ………………………… dňa ………………… 
 
 
 
 
 
        
 


