Zdravé komunity, n. o.
Limbová 2, 831 01 Bratislava

Ubytovacie a stravovacie služby
Výzva na predkladanie ponúk
Prieskum trhu
žiadosť o predloženie cenovej ponuky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) a tiež Usmernenie RO č.N5/2008 aktualizácia č. 9.
1. Identifikácia osoby podľa §7 ZVO (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“)
Zdravé komunity, n. o.
Sídlo: Limbová 2, 831 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa: Ferienčíkova 20, 811 08 Bratislava
IČO: 45744157
DIČ: 2024147213
Bankové spojenie: 2949459888/1100
Štatutárny zástupca: Mgr. Michal Kubo
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Kubo
Telefón: 0918 889 083
E-mail: michal.kubo@zdravekomunity.sk
2. Názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie ubytovacích služieb“
2.1. Predpokladaná hodnota zákazky 8 319 € (bez DPH)
2.2. Úspešný uchádzač dodá do sídla osoby podľa §7 ZVO cenovú ponuku.
a) Termín na predkladanie ponúk: 3.- 10.9.2015
b) Termín plnenia:
1. 22. – 25.9.2015 (utorok - piatok)
2. 8. – 11.11.2015 (nedeľa - streda)
c) Miesto: Mesto Michalovce a okolie
d) Ubytovanie s raňajkami:
- Dňa 22. septembra 5 jednolôžkových izieb a 20 dvojlôžkových
- Dňa 23. septembra 5 jednolôžkových izieb a 20 dvojlôžkových
- Dňa 24. septembra 5 jednolôžkových a a 20 dvojlôžkových
Pozn. účastníkov je možné ubytovať aj v trojlôžkových izbách
e) Služby:
- Dňa 22. septembra večera pre 45 osôb
- Dňa 23. septembra obed a večera pre 45 osôb, 3x občerstvenie pre 45 osôb (dopoludnia,
popoludní, večer): káva/čaj/minerálka/ovocie
- Dňa 24. septembra obed a večera pre 45 osôb, 3x občerstvenie pre 45 osôb (dopoludnia,
popoludní, večer): káva/čaj/minerálka/ovocie
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- Dňa 25. septembra obed pre 45 osôb, 1x občerstvenie pre 45 osôb (dopoludnia):
káva/čaj/minerálka/ovocie
f) Školiaca miestnosť (Kongresová/konferenčná sála)
- Kapacita s miestami na sedenie pre min. 45 osôb
- Projektor
- Flipchart alebo biela tabuľa na zmazateľné fixy
- Ďalšia konferenčná miestnosť s kapacitou 23 osôb
!!! Pozn. – takéto totožné školenie sa uskutoční ešte raz v termíne 8. – 11.11.2015 !!!
2.3. Úspešný uchádzač zabezpečí predmet zákazky podľa bodu 2.2.
3. Komplexnosť predmetu zákazky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
4. Zdroj finančných prostriedkov a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu
z Operačného programu Zamestnanosť a Sociálna inklúzia.
5. Typ zmluvy, lehota plnenia a splatnosť faktúry
5.1. Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie zmluvy podľa § 269 a násl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
5.2. Úspešný uchádzač poskytne predmet zákazky v dohodnutých termínoch.
5.3. Splatnosť faktúry sa stanovuje do 14 dní od jej doručenia.
6. Náklady na spracovanie ponuky
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku u osoby podľa §7 ZVO.
7. Miesto poskytnutia predmetu zákazky
Mesto Michalovce a okolie
8. Miesto, obsah a lehota predkladania ponúk
8.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu osoby podľa §7 ZVO (poštou, elektronickou poštou
alebo osobne do sídla osoby podľa §7 ZVO):
Stránkové hodiny sú: Pondelok až piatok: 9.00 - 17.00 hod. Obedná prestávka: 12.00 - 12.30
hod.
8.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 10.9.2015 o 10:00 hod.
9. Vysvetľovanie výzvy a predmetu zákazky
V prípade potreby záujemcovia môžu do 9.9.2015 požiadať osobu podľa §7 ZVO o
vysvetlenie tejto výzvy, a to e-mailom alebo písomne adresovanú kontaktnej osobe v bode 1.
Vysvetlenie osoba podľa §9 ZVO zašle dotknutému záujemcovi aj ostatným e-mailom
predmetné vysvetlenie.
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10. Vyhodnotenie ponúk - kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepšou - úspešnou ponukou bude ponuka s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky
v € vrátane DPH.
11. Spôsob spracovania ceny
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov ako maximálna cena vyjadrená v eurách (€).
Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom (vrátane DPH). Súčasne ak
nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke osobu podľa §7 ZVO upozorní.
12. Platnosť ponuky
Ponuky uchádzačov zostávajú platné do 31.12.2015.
13. Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Celková cena v € s DPH za plnenie predmetu zákazky v špecifikácii podľa bodu 2.1 a
stanovená podľa bodu 11.
UCHÁDZAČ STANOVÍ CENU v € s DPH
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke upozorní!!!

V Bratislave 3.9.2015

Mgr. Michal Kubo
štatutárny orgán osoby podľa §7 ZVO
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