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Výzva na predkladanie ponúk 
(zákazka s nízkou hodnotou) 

 
1. Identifikácia subjektu podľa § 7 zákona o VO: 

Hotel Bankov, a. s.  
Dolný Bankov 2  
040 01 Košice - Sever  
Slovenská republika  
 
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Šlachta 
Tel: +421 918 908 594 
Fax: +421 2 4445 1612 
E-mail: slachta@tendrex.sk  
 

2. Názov predmetu zákazky: 
„Posudky k projektu Zvýšenie investície do ľudského kapitálu Hotela Bankov“ 

 
Spoločný slovník obstarávania – CPV: 
79635000-4   Služby hodnotiaceho strediska týkajúce sa náboru pracovníkov 

 
3. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je vypracovanie 6 odborných posudkov na 6 novovytvorených 
pracovných miest, ktoré sú nasledovné: 

Čašník 
Kuchár 
Manažér relax centra 
Marketingový manažér 
Pomocný kuchár 
Recepčná. 

Odborné posudky musia obsahovať základné údaje o subjekte podľa § 7 zákona o VO 
(Prijímateľovi), logá Európskeho sociálneho fondu (ESF), Sociálnej implementačnej 
agentúry (SIA) a Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI). 
Odborný posudok musí obsahovať taktiež opis novovytvorenej pracovnej pozície 
a požiadavky na novoprijatého zamestnanca. Úspešný uchádzač  dodá originál 
odborného posudku na každé novovytvorené pracovné miesto, teda 6 originál 
odborných posudkov. 
 

           Predmet zákazky bude dodaný:  
           Do 14 dní od účinnosti zmluvy 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 
do 1500,- EUR bez DPH.   
  

5. Podmienky účasti uchádzačov: 
OSOBNÉ POSTAVENIE:  
Podmienky účasti v zmysle § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“), uchádzač preukáže dokladom podľa § 26 ods. 2 
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – dokladom o oprávnení  poskytovať služby. 
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Nie je nutné predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, stačí len kópia,  
podľa tohto bodu: 
• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická 

osoba -  podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ), 
• výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická 

osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), 
Uchádzač môže doklad podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní 
nahradiť predložením kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. 
 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena v EUR bez DPH za poskytnutie celého predmetu zákazky. 
 

7. Obsah predloženej ponuky: 
Od uchádzača sa vyžaduje predložiť: 

• doklady  preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 5. tejto výzvy; 
• cenovú ponuku za dodanie tovarov v zmysle bodu 6. tejto výzvy. 

 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu za dodanie 
predmetu zákazky. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie 
v ponuke. 

 
8. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 

Uchádzač predloží ponuku osobne, prostredníctvom poštového alebo obdobného   
doručenia na adrese: 
Tendrex, s. r. o. 
Trnavská 70 
821 02 Bratislava  
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Šlachta, +421 918 908 594 
Ponuky musia byť predložené v lehote do 25.01.2012 do 10.00 hod. 
Na obale ponuky musí byť uvedené:  „Posudky k projektu Zvýšenie investície do 
ľudského kapitálu Hotela Bankov – neotvárať!” 
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštového alebo obdobného 
doručenia, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na horeuvedenej adrese. 
Ak uchádzači predkladajú ponuky osobne, potom ich predkladajú v pracovných 
dňoch od 09.00 do 15.00 hod (obedňajšia prestávka od 12.00 do 13.00 hod), pričom 
v posledný deň lehoty na predloženie ponúk musia uchádzači rešpektovať stanovenú 
lehotu a hodinu predkladania ponúk. 
 

9. Miesto a čas otvárania ponúk:  
Ponuky budú otvorené na adrese: 
Tendrex, s. r. o. 
Trnavská 70 
821 02 Bratislava  
 
dňa 25.01.2012 o 10.30 hod. 

  
10. Lehota viazanosti ponúk: 

Ponukami zostávajú uchádzači viazaní do 31.05.2012. Zábezpeka ponuky sa 
nevyžaduje. 
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11. Výsledok verejného obstarávania: 
Subjekt podľa § 7 zákona o VO uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu 
o poskytovaní služieb, ktorej predmetom bude poskytnutie služieb uvedených v opise 
predmetu zákazky (bod 3). 

        
 
 
 
 

.......................................... 
             Mgr. Tomáš Šlachta 
       


