VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
Zákazka na dodanie tovaru podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky
Sídlo:
Špitálska 6, 816 43 Bratislava
IČO:
30854687
Kontaktná osoba: Ing. Ivana Vargová
Telefón:
+421 2 204 31 106
E-mail: ivana.vargova2@ia.gov.sk
Predmet zákazky:
Zabezpečenie a organizácia študijných ciest do Českej republiky.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 63500000-4, 55120000-7, 63522000-4, 63520000-0
Rozsah ponuky
Zabezpečenie medzinárodnej konferencie.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť ponuku na požadovaný
predmet zákazky podľa Prílohy č. 1. „Opis predmetu zákazky“.
Predpokladaná hodnota zákazky: 19 987,00 EUR bez DPH
Typ zmluvného vzťahu:
Verejný obstarávateľ potvrdí obchodný vzťah s úspešným uchádzačom na základe Zmluvy
o poskytnutí služby uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.
Miesto plnenia.
Priestory víťazného uchádzača.
Termín plnenia:
Október, november 2015.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť termín plnenia. O zmene bude víťazného
uchádzača informovať v dostatočnom predstihu 7 dní pred konaním študijnej cesty.
Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:
8.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 29.9.2015 o 12:00 h. V tejto lehote musí byť
ponuka uchádzača DORUČENÁ verejnému obstarávateľovi, nie podaná zásielka na
poštovú prepravu! V prípade, ak uchádzač predkladá ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín
podania zásielky.
8.2. Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa :
a) elektronicky na e-mail: ivana.vargova2@ia.gov.sk
e-mail musí obsahovať:
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania)
- doklad podľa bodu 10. Výzvy – naskenované vo formáte .pdf alebo .jpg
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- cenová ponuka podľa bodu 11.2 Výzvy, podpísanú oprávnenou osobou uchádzača –
naskenované vo formáte .pdf alebo .jpg
b) poštou: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Špitálska 6,
816 43 Bratislava,
c) osobne: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
Špitálska 6,
816 43 Bratislava,
v pracovné dni od 8,00 hod. do 15,00 hod.
Záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do samostatného obalu. Obal musí byť
uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a obsahovať údaje:
- adresu verejného obstarávateľa,
- adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla (miesta) podnikania),
- označenie „ SÚŤAŹ- NEOTVÁRAŤ“
- označenie heslom pre daný návrh: „ZABEZPEČENIE A ORGANIZÁCIA
ŠTUDIJNÝCH CIEST DO ČESKEJ REPUBLIKY.“
9. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín ukončenia vyhodnotenia ponúk najneskôr do 3 dní odo dňa uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
10. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží nasledovný doklad, originál alebo jeho úradne osvedčenú kópiu:
10.1. Doklad o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na poskytnutie služby vo vzťahu k predmetu
zákazky, ktorým môže byť:
10.1.1.
aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra
(predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)
10.1.2.
aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ,
fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)
10.1.3.
iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
Ak je uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie
nie je povinný predkladať vyššie uvedený doklad.
Doklad podľa §28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom
poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite
poskytnutých služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods.6 zákona
o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje predložiť potvrdenia o plnení
alebo potvrdenia o poskytnutí služby, rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky za predchádzajúce tri roky (2012, 2013, 2014), pričom verejný
obstarávateľ vyžaduje preukázať poskytnutie služby celkom v nasledujúcej minimálnej
úhrnnej hodnote (za všetky tri roky spolu, resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti
od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) vyjadrenom v eurách alebo v
ekvivalentnej výške v cudzej mene: 40 000 EUR bez DPH.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreby jej
zahrnutia medzi podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní: Stanovenie tejto podmienky účasti týkajúcej sa technickej alebo odbornej
10.2.
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spôsobilosti zohľadňuje povahu, rozsah a zložitosť predmetu zákazky. Z požadovaného
dokladu je možné primerane zistiť skúsenosti uchádzačov pri realizovaní poskytnutia
služby rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, v
požadovanej kvalite a čase. Požadovaná hodnota minimálnych objemov služby je
vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky primeraná.
11. Obsah ponuky:
11.1. Doklad podľa bodu 10.1., ktorým preukáže splnenie podmienok účasti, ak nie je
uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov, Doklad – referencie podľa bodu 10.2.
11.2. Cenová ponuka na predmet zákazky podľa bodu 11.2.1. Pokyny na vypracovanie
cenovej ponuky a bodu 11.2.3 VZOR cenovej ponuky.
11.2.1. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky:
 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky
uvedená v ponuke uchádzača, musí byť uvedená v menovej jednotke EURO.
 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
 Navrhovaná zmluvná cena predmet zákazky, musí byť konečná a úplná, vrátane
všetkých nákladov spojených s vyhotovením ponuky a vrátane nákladov dopravy do
miesta dodania a všetkých ostatných nákladov spojených s poskytnutím služby.
 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH (maximálne na dve desatinné miesta)
b) sadzba DPH a výška DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta)
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH (zaokrúhlená na dve desatinné miesta).

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač
v priebehu plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto
skutočnosť prihliadať.
11.2.2. Cenová ponuka musí byť podpísaná uchádzačom (t.j. u fyzickej osoby
podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom, oprávneným konať v mene
uchádzača) alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (oprávnená osoba preukazuje
svoje oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou).
11.2.3. VZOR Cenovej ponuky

Cenová ponuka na predmet zákazky:
ZABEZPEČENIE A ORGANIZÁCIA ŠTUDIJNÝCH CIEST DO ČESKEJ REPUBLIKY.
Uchádzač:.................................................................
Adresa, sídlo:............................................................
IČO:..........................................................................
IČ DPH:....................................................................
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Trasa 1: 21. -23. 10. 2015
1. Ubytovanie

Cena v €
bez DPH/1
izba

Cena v € bez
DPH/22 izieb

DPH

Cena v € s DPH

Dvojlôžko /noc 2x

Jednolôžko /noc 2 x
2. Stravovanie
Cena za večeru 2 x
Cena za obed 1 x
3. Poistenie
cestujúcich
4. Dopravné
náklady
Kilometrovné a stojné
Prenájom autobusu
Spolu 1
Trasa 2: 4. -6. 11. 2015
1. Ubytovanie

Cena v €
bez DPH/1
izba

Cena v € bez
DPH/1 izba

DPH

Cena v € s DPH

Cena v €
bez DPH/1
osoba

Cena v € bez
DPH/45 osôb

DPH

Cena v € s DPH

Cena v €
bez DPH/1
osoba

Cena v € bez
DPH/45 osôb

DPH

Cena v € s DPH

DPH

Cena v € s DPH

Cena v € bez DPH

Cena v €
bez DPH/1
izba

Cena v € bez
DPH/22 izieb

DPH

Cena v € s DPH

Cena v €
bez DPH/1
izba

Cena v € bez
DPH/1 izba

DPH

Cena v € s DPH

Cena v €
bez DPH/1
osoba

Cena v € bez
DPH/45 osôb

DPH

Cena v € s DPH

Cena v €
bez DPH/1
osoba

Cena v € bez
DPH/45 osôb

DPH

Cena v € s DPH

DPH

Cena v € s DPH

Dvojlôžko/noc 2x

Jednolôžko/noc 2 x
2. Stravovanie
Cena za večeru 2 x
Cena za obed 1 x
3. Poistenie
cestujúcich
4. Dopravné
náklady
Kilometrovné a stojné
Prenájom autobusu
Spolu 2

Cena v € bez DPH
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Trasa 3: 26.-28.10. 2015
1. Ubytovanie

Cena v €
bez DPH/1
izba

Cena v € bez
DPH/22 izieb

DPH

Cena v € s DPH

Cena v €
bez DPH/1
izba

Cena v € bez
DPH/1 izba

DPH

Cena v € s DPH

Cena v €
bez DPH/1
osoba

Cena v € bez
DPH/45 osôb

DPH

Cena v € s DPH

Cena v €
bez DPH/1
osoba

Cena v € bez
DPH/45 osôb

DPH

Cena v € s DPH

DPH

Cena v € s DPH

Cena v € bez
DPH/22 izieb

DPH

Cena v € s DPH

Cena v € bez
DPH/1 izba

DPH

Cena v € s DPH

Cena v € bez
DPH/45 osôb

DPH

Cena v € s DPH

Cena v € bez
DPH/45 osôb

DPH

Cena v € s DPH

DPH

Cena v € s DPH

Dvojlôžko/noc 2x

Jednolôžko/noc 2 x
2. Stravovanie
Cena za večeru 2 x
Cena za obed 1 x
3. Poistenie
cestujúcich
4. Dopravné
náklady
Kilometrovné a stojné
Prenájom autobusu
Spolu 3

Cena v € bez DPH

Trasa 4: 19 -20. 10. 2015
1. Ubytovanie
Cena v €
bez DPH/1
izba
Dvojlôžko/noc 1x
Cena v €
bez DPH/1
izba
Jednolôžko/noc 1 x
2. Stravovanie
Cena v €
bez DPH/1
osoba
Cena za večeru 1 x
Cena za obed 2 x
3. Poistenie
Cena v €
cestujúcich
bez DPH/1
osoba
4. Dopravné
náklady
Kilometrovné a stojné
Prenájom autobusu
Spolu 4

Cena v € bez DPH
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Cena celkom (Spolu 1 +
Spolu 2 + Spolu 3 +
Spolu 4)

Cena v € bez DPH

DPH

Cena v € s DPH

Cenová ponuka na predmet zákazky.
podpis uchádzača
12.

Kritérium na hodnotenie ponúk:
Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny vyjadrenej podľa bodu
11.2.1., uvedením ceny v Eurách vrátane DPH. Ak predloží ponuku uchádzač, ktorý nie je
platcom DPH, v jeho prípade predmetom hodnotenia bude ním navrhovaná zmluvná cena
celkom. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu cenu za predmet zákazky.

13.

Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:´
13.1.
Verejný obstarávateľ na základe výsledkov vyhodnotenia predložených ponúk uzavrie
s úspešným uchádzačom v súlade s podmienkami tejto výzvy a podľa § 269 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zmluvu o poskytnutí
služby.
13.2.
Platba za poskytnutie služby sa uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej
faktúry po riadnom poskytnutí služby. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej
doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky ani zálohové platby verejný
obstarávateľ nebude poskytovať.

14.

Ďalšie požiadavky a doplňujúce informácie verejného obstarávateľa:
14.1. V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo neposkytne riadnu
súčinnosť na uzavretie zmluvy alebo ju odmietne uzavrieť, verejný obstarávateľ môže
uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
14.2. Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené.
14.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť požadovaný rozsah služieb, na
základe potrieb Implementačnej agentúry v závislosti na vyčlenení rozpočtových
prostriedkov.
14.4. Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom
jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

15.

Informácia pre uchádzača:
15.1. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9
ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov nie je možné podať námietky v zmysle platného
zákona o verejnom obstarávaní.
15.2. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk.

16.

Dôvody na zrušenie zadania zákazky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak:
nebola predložená žiadna ponuka,
ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy,
zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená,
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celková hodnota dodania predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného
obstarávateľa.

-

V Bratislave dňa: 22. septembra 2015
Spracovala osoba zodpovedná za verejné obstaranie zákaziek u verejného obstarávateľa:
Ing. Ivana Vargová
Schválil:
Ing. Martin Ružička
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Príloha č. 1 Názov prílohy: OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Prieskum trhu
Zabezpečenie a organizácia študijných ciest do Českej republiky
Predmet zákazky
Dĺžka konania: 1-2 noci (podľa jednotlivých turnusov)
Špecifikácia predmetu
Počet účastníkov: 180 ľudí, rozdelených na 4 turnusy
zákazky
Zabezpečenie a organizácia študijnej cesty (turnusy po 45 osôb),
vrátane zabezpečenia:
PRENÁJOM:
- klimatizovaný autobus
vhodný na dlhé
vzdialenosti
- WC v autobuse
- minimálne 45 miest na sedenie
PREPRAVA: do a z miest študijnej cesty, vrátane prepravy do a
z miesta ubytovania podľa vopred dodaného harmonogramu
cesty (súčinnosť s osobou zodpovednou za koordinovanie
cesty),kilometrovné, šofér, stojné
- cesty sa uskutočnia vždy počas pracovných dní
UBYTOVANIE: turnusy po 45 osôb, pre každý turnus:
- hotel, penzión (minimálne 3*)
- 1-2 noci (podľa dodaných harmonogramov)
s obedom a večerou
- 2 osoby/dvojlôžková izba s oddelenými lôžkami
vrátane raňajok, 1 osoba/jednolôžková izba
vrátane raňajok
STRAVOVANIE: turnusy po 45 osôb (obed a večera v mieste
ubytovania, nástup a odchod podľa harmonogramu)
- obed – polievka, na výber z mäsitého/bezmäsitého
jedla (možnosť výberu z 3 variant, jeden
bezlepkový variant a bezmäsitý variant), šalát,
pitný režim – minimálne stolová voda s citrónom
0,33l/osoba
- teplá večera (možnosť výberu z 3 variant, jeden
bezlepkový variant a bezmäsitý variant). Pitný
režim – minimálne stolová voda s citrónom
0,33l/osoba
Miesto realizácie
Termín realizácie
Trasy

Česká republika
Október/November
TRASA 1
1x
Osadné-Strážske-Košice-Lučenec-HOTEL-Studénka-HOTELStudénka-HOTEL-Lučenec-Košice-Strážske-Osadné
Destinácia: Zámek Nová Horka, p.o., Nová Horka 22, 742 13
Studénka
Predpokladaný termín: 21.-23. 10. 2015
Počet ciest: 1 x skupina
Hotel: Okres Nový Jičín/Ostrava/Frýdek-Místek
1

Ubytovanie: 1 x 2 noci
Strava:
1. deň večera,
2. deň raňajky, obed, večera,
3. deň raňajky
Počet osôb:

45 osôb

TRASA 2
1x
Okoč-Lipová-Nitra-Trnava-HOTEL-Náměšť nad OslavouHOTEL-Náměšť nad Oslavou-HOTEL-Trnava-Nitra-LipováOkoč
Destinácia: Domov bez zámku, V. Nezvala 115, 675 71
Náměšť nad Oslavou
Predpokladaný termín: 4.-6. 11. 2015
Počet ciest: 1 x skupina
Hotel: Okres Třebíč/Brno-venkov/Brno-město
Ubytovanie: 1 x 2 noc
Strava: 1.deň obed, večera,
2. deň raňajky, obed, večera
3. deň raňajky
Počet osôb: 45 osôb

TRASA 3
1x
Ladomerská Vieska-Trenčín – Adamovské Kochanovce HOTEL-Těchobuz – HOTEL – Adamovské Kochanovce –
Trenčín – Ladomerská Vieska
Destinácia: Domov Jeřabina, p.o., Těchobuz 1, 395 01 Pacov
Predpokladaný termín: 26.-28. 10. 2015
Počet ciest: 1 x skupina
Hotel: Okres Pelhrimov/Pelhrimov/Jihlava
Ubytovanie: 1 x 2 noci
Strava:
1. deň večera,
2. deň raňajky, obed, večera,
3. deň raňajky
Počet osôb: 45 osôb
TRASA 4
1x
Modra-Bratislava Rača-Bratislava Ružinov-Stupava-HOTELBrandýs nad Labem-HOTEL-Brandýs nad Labem-HOTELStupava-Bratislava Ružinov-Bratislava Rača-Modra
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Destinácia: Vyšší Hrádek, p.s.s., V Bažantnici 2440, 250 01
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Predpokladaný termín: 19.-20. 10. 2015
Počet ciest: 1 x skupina
Hotel: Praha-Východ/Hlavní město Praha/Kolín
Ubytovanie: 1 x 1 noc
Strava:
1.deň obed, večera,
2. deň raňajky, obed
Počet osôb: 45 osôb
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