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Implementačná agentúra  
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

 

 
 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) 

 
1 Názov:  

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR   

IČO: 30 854 687 

Ulica: Špitálska 6 

Obec (mesto): Bratislava  

PSČ: 814 55 

 

2 Kontaktná osoba:  

JUDr. Martin Boržík, LL.M. 

Telefón: 0915995846 

E-mail: martin.borzik@ia.gov.sk    

Internetová adresa: www.ia.gov.sk  

 

3 Názov predmetu zákazky: 

Poskytnutie rámcových služieb spojených so zabezpečením ubytovania, stravy a prenájmu 

priestorov počas školení a stretnutí pre potreby Implementačnej agentúry v r. 2015 

 

4 Druh zákazky 

Služby 

 

5 Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:  

do 250 cestných kilometrov od mesta Bratislava 

 

6 Stručný opis zákazky  

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb ubytovania, stravy a prenájmu priestorov s bližšou 

špecifikáciou, uvedenou v bode 8 tejto výzvy, a to rámcovo podľa potrieb obstarávateľskej 

organizácie, zistených v budúcnosti v r. 2015. 

 

7 Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

- 

 

8 Celkové množstvo alebo rozsah  

1. Zabezpečenie ubytovania pre účastníkov stretnutí - ubytovanie počas jedného stretnutia 

pre 20 až 40 osôb na 1 noc (obsadenie po dvoch osobách na izbe) v termínoch, ktoré 

operatívne určí obstarávateľská organizácia. Predpokladaný počet takýchto stretnutí 

v r. 2015 je 3 krát a budú na základe špecifických požiadaviek dohodnuté s úspešným 

uchádzačom. 

2. Zabezpečenie stravovania pre účastníkov – 20 až 40 osôb: 
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a) Na jednu osobu: 1x raňajkové menu, 1x občerstvenie a kávová prestávka doobeda, 

obed – polievka a hlavné jedlo s možnosťou výberu z dvoch variantov (štandardné + 

vegetariánske vo veľkosti bežnej stravnej jednotky), 1x kávová prestávka 

a občerstvenie poobede, 1x večera – hlavné jedlo s výberom z dvoch variantov 

(štandardné + vegetariánske vo veľkosti bežnej stravnej jednotky). Občerstvenie pre 1 

osobu: 

I. 1 x jemne perlivá minerálna voda v objeme min. 0,33l alebo vo väčšom, 

II. 1 x rozlievaná káva alebo presso káva  

III. 2 x čaj v podobe priebežne ohrievanej horúcej vody a čajových vrecúšok 

3. Prenájom školiacej miestnosti: 1x miestnosť s kapacitou min. 40 osôb 

4. Prenájom techniky: 1x dataprojektor, 1x notebook, 1x plátno, wifi pripojenie na internet 

 

 

9 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH  

Predpokladanou hodnotou zákazky je limit 20.000 € bez DPH v r. 2015, do ktorého je možné 

čerpať služby podľa tejto Výzvy. 

 

10 Trvanie zmluvy alebo lehota dodania  

Rámcová zmluva o poskytnutí služieb 

 

11 Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

 

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za jedno uskutočnené stretnutie 

obstarávateľskej organizácie v € s DPH. Výpočet za jednotlivé položky (množstvo  x jednotková 

cena), všetky súčty, medzisúčty a celková cena sa zobrazujú na 2 desatinné miesta, t. j. požaduje 

sa, aby boli všetky výpočty zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Cena vrátane DPH je 

výsledkom (sumárom) ocenenia jednotlivých  položiek.  

 

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 

Názov položky 
Jednotková 

cena 

Počet 

jednotiek na 

1 stretnutie 

Cena za 

položku 

bez DPH 

Výška DPH  

 

Cena spolu 

s DPH 

Zabezpečenie 

ubytovania na 1 osobu 

 

40 

   

Zabezpečenie 

stravovania účastníkov 

= jednotková cena za 1 

účastníka raňajky +  

obed + večera  

 

40 

   

Zabezpečenie denného 

občerstvenia (2x 

kávovej prestávky) 

podľa špecifikácie 

v bode 8 

 

40 

   

Prenájom školiacej 

miestnosti – 

jednotková cena  

miestnosť pre 40 osôb 

 

1 
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Prenájom techniky: 1x 

dataprojektor, 1x 

notebook, 1x plátno, 

wifi pripojenie na 

internet  

 

1 

   

SPOLU: X X X X  

 

 

 

12 Podmienky účasti  

 

- §26 ods.1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní uchádzač predloží 

kópiu dokladu o oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, vo vzťahu k predmetu zákazky. Tento doklad môže uchádzač 

nahradiť predložením kópie platným potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov 

podľa § 128, resp. doložiť hypertextovú linku na obchodný, resp. iný verejne dostupný 

register, 

- Návrh na plnenie kritérií Príloha č. 1 Výzvy  

 

13 Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk  

Dátum a čas: do  12.06.2015 do 10:00 hod. 

 

Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu kontaktnej osoby, uvedenej v bode 2, 

pričom na vonkajšej strane obálky musí byť označené „Neotvárať“. Ponuku je možné doručiť 

taktiež elektronickou formou na e-mail: martin.borzik@ia.gov.sk   

 

 

14 Doplňujúce informácie  

Verejný obstarávateľ realizuje túto zákazku podľa § 9 ods. 9 v nadväznosti na § 91 ods. 2 zákona 

o verejnom obstarávaní, nakoľko má v úmysle uzatvoriť rámcovú dohodu na plnenie, ktoré nie je 

povinný odobrať a ktorej požiadavky sú špecifické v závislosti od operatívnej potreby 

organizácie. 

 

15 Ostatné 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená rámcová zmluva podľa predloženej cenovej ponuky. 

Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi, že ich ponuky neboli úspešné. 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 

Ak je uchádzač neplatcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke a v návrhu na plnenie kritérií 

uvedie totožnú cenu v stĺpci s DPH ako uviedol v stĺpci bez DPH. Ak sa počas platnosti 

rámcovej dohody stane platcom DPH, je povinný fakturovať ním navrhnutú cenu už so 

započítaním DPH (teda zaráta ju do už navrhnutej ceny v tejto výzve). 

 

 

16 Zodpovedná osoba za vykonanie prieskumu trhu 
         JUDr. Martin Boržík, LL.M. 

                

Dátum vyhotovenia výzvy: 04.06.2015 

  

........................................ 
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Príloha č. 1 

 

 

Návrh na plnenie kritéria 

 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača, IČO, Tel, Fax, e-mail, adresa internetovej stránky 

uchádzača 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

Názov položky 
Jednotková 

cena 

Počet 

jednotiek na 

1 stretnutie 

Cena za 

položku 

bez DPH 

Výška DPH  

 

Cena spolu 

s DPH 

Zabezpečenie 

ubytovania na 1 osobu 

 

40 

   

Zabezpečenie 

stravovania účastníkov 

= jednotková cena za 1 

účastníka raňajky +  

obed + večera  

 

40 

   

Zabezpečenie denného 

občerstvenia (2x 

kávovej prestávky) 

podľa špecifikácie 

v bode 8 

 

40 

   

Prenájom školiacej 

miestnosti – 

jednotková cena  

miestnosť pre 40 osôb 

 

1 

   

Prenájom techniky: 1x 

dataprojektor, 1x 

notebook, 1x plátno, 

wifi pripojenie na 

internet  

 

1 

   

SPOLU: X X X X  

 

 

 

 

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