
 
 

 

 
Výzva na predloženie ponuky  

 
M4 LOUIS, s.r.o., Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 50514202 

 
  
 

 
  
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

M4 LOUIS, s.r.o., ako obstrávateľ v zmysle § 8 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  

 
„Riadenie projektu“ 

 

1. Identifikácia obstarávateľa:  
Obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) ZVO:  
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: M4 LOUIS, s.r.o. 
Sídlo:    Dostojevského rad 1, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 
Štatutárny zástupca:   Bc. Michal Púchy 
IČO:        50514202 
DIČ:           2120406189 
IČ DPH:     nie je platcom DPH 
Tel.:   +421 907285013 
E-mail:    miso.puchy@gmail.com 
Internetová stránka:  www.m4louis.eu 
Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
   TATRSKBX 
Číslo účtu.:             SK 7911000000002942035951 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: office@m4louis.eu 
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Monika Dolníková Erhardtová 

4. Predmet obstarávania: Zabezpečenie „Riadenia projektu“ v rámci realizácie projektu: „Inovatívne 
filmové štúdio s online magazínom” 

5. Spoločný slovník obstarávania:  
Služby súvisiace s riadením – CVP podľa slovníka 79420000-4 
Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce – CVP podľa slovníka 79421000-1 
Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce – CVP podľa slovníka 79421100-2 

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

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Kontrola súladu realizácie aktivít a 
ich výstupov so zmluvou, dodržiavanie časového harmonogramu, úplnosť projektovej 
dokumentácie, vypracovanie žiadosti o platbu, žiadosti o zúčtovanie platieb, vypracovanie 
monitorovacích správ, upozorňovanie na zistené problémy pri implementácií, sledovanie všetkých 
usmernení riadiacich orgánov, komunikácia s nimi, iné úlohy vyplývajúce z riadenia projektu v 
zmysle výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5. Služba riadenia projektu je naviazaná na účinnosť zmluvy 
o NFP a predpokladaný rozsah služieb je 200 hodín.  Dodanie služby bude trvať do 12 
kalendárnych mesiacov po dátume podpisu zmluvy. Predmetný projekt  „Inovatívne filmové štúdio 
s online magazínom” je možné dohľadať v Zmluve o poskytnutí NFP na: 
https://www.crz.gov.sk/4426323/ 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Dodanie v mieste realizácie zákazky – Banská 
Bystrica a v mieste sídla úspešného uchádzača podľa pokynov obstarávateľa. Začiatok termínu 
dodania je je dňom vystavenia objednávky a končí naplnením všetkých relevantných úkonov 
v zmysle Zmluvy o NFP (viď. predchádzajúci bod tejto výzvy) a s ňou súvisiacioch  úkonov 
v zmysle pravidiel a povinností platných pre výzvu IROP-PO3-SC31-2016-5. 
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9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Lehoty pre 
dokončenie predmetu zákazky sú stanovené v zmysle predchádzajúceho bodu tejto výzvy 
a zákazka bude ukončená odovzdávacím protokolom.  

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  irelevantné 
11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program v rámci výzvy 

IROP-PO3-SC31-2016-5. 

12. Lehota na predloženie ponuky: najneskor 14.5. 2021, 12.00 hod. 

13. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom, scan  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
Najnižšia cena  
Pre účely vyhodnotenia sa použije navrhovaná cena bez DPH (pri neplatcoch DPH cena celkom). 
Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu cenu bez 
DPH (pri neplatcoch DPH cena celkom). Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa veľkosti 
ponukových cien.  

15. Pokyny na zostavenie ponuky: Cena bude určená v EUR. Uchádzač vypracuje cenu v zmysle 
prílohy č. 1. 
Ponuka musí obsahovať nasledujúce doklady a údaje – v zmysle formulárov príloh č.1 a č.2: 

a. Identifikačné údaje uchádzača – obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH 
(ak ním uchádzač disponuje), telefón, e-mail, web stránka (ak je dostupná), bankové 
spojenie a číslo účtu, uvedenie predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk  
- podľa špecifikácie predmetu zákazky v bode č. 6 

c. súhlas so spracovaním osobných údajov 

16. Otváranie ponúk: 14.5. 2021 o 14.00 na adrese sídla obstarávateľa – Dostojevského rad 1, 811 09 
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 

17. Postup pri otváraní ponúk: Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, 
ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.  

18. Lehota viazanosti ponúk: 31.8. 2021  

Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  
Bc. Michal Púchy, konateľ, tel. +421 907285013, e-mail: miso.puchy@gmail.com 

Monika Dolníková Erhardtová, kontaktná osoba, e-mail: office@m4louis.eu , tel. 0905 662 549 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma 
a zašle mu objednávku. Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli. 

 
 
 
S úctou,  
 
 

..........................................................  
Michal Púchy 

V Bratislave, dňa 28.4.2021  
 
 
 
Prílohy:  

1. Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
2. Súhlas so spracovaním údajov 
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Príloha č. 1 
 
Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
Názov predmetu zákazky: „Inovatívne filmové štúdio s online magazínom” 
 
Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a 
vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a predmet zákazky 
súhlasíme s podmienkami v nich uvedenými. 
 
Identifikácia uchádzača 

Obchodné meno:  

Sídlo:    

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH: *  

Telefón:  

E-mail:  

Dátum vypracovania ponuky:  

Miesto:  

Kontaktná osoba:  

 
Cenová ponuka 

Predmet zákazky Cena v EUR 
bez DPH 

DPH         
v EUR 

Cena celkom 
v EUR s DPH 

Riadenie projektu 
    

CELKOM  
* Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie túto skutočnosť. 
 
Ceny budú zaokrúhlené na dve desatinné miesta 
 
Identifikačné údaje kontaktnej osoby zodpovednej za ponuku: 
 
Meno a priezvisko : .......................................... 
telefónne číslo: .......................... 
e-mail: ........................... 
 
 
 

      V ……………….…….., dňa .................... 
                                

   
 

………………………………....................... 
        vypísať meno, priezvisko a funkciu 

                                                 oprávnenej osoby uchádzača 
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Príloha č. 2 
 
 
Názov zákazky: 
 
„Inovatívne filmové štúdio s online magazínom” 
 
 
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 
 
 
 
 
Titul, meno a priezvisko: 
Adresa: 
 
 
 
 
 
 
Dole podpísaná/podpísaný .............................................udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich 
osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ spracúva  v súlade 
s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek 
písomne odvolať. 
 
 
 
 
 
V ……………….…….., dňa ....................    

 
 

          
 ………………………………....................... 

   vypísať meno, priezvisko a funkciu 
oprávnenej osoby uchádzača 

 
 
 


