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Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

 
 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 
Názov:   Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
   rodiny Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) 
IČO:    30854687 
Sídlo:   Špitálska 6, Bratislava 814 55 
Krajina:   Slovenská republika 
Kontaktná osoba:  Ing. Petra Krajčírová 
Telefón:   02/20431414, +421917991229 
E-mail:   petra.krajcirova@ia.gov.sk 
Webová stránka:  http://www.ia.gov.sk/ 
 
Predmet zákazky:  ( tovary, služby, stavebné práce )   
Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov             
a  súvisiacich služieb pre školenie „Vzdelávanie pracovníkov VÚC v oblasti zmien 
fyzického prostredia a univerzálneho navrhovania (Trnava)“. 
 
 
2. Opis predmetu zákazky:  
Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného a prenájmu školiacich priestorov 
a  súvisiacich služieb pre školenie „Vzdelávanie pracovníkov VÚC v oblasti zmien 
fyzického prostredia a univerzálneho navrhovania (Trnava)“ v rámci „Národného 
projektu Podpora procesu deinštitucionalizácie a  transformácie systému sociálnych 
služieb“ (NP DI) v zmysle Prílohy č.1. 
Ubytovanie – minimálna požiadavka - ubytovacie zariadenie 1. kategórie (hotel) 
triedy *** vrátane, v zmysle § 3 Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej 
republiky č. 277/2008 Z. z. 
Školiace priestory a stravovanie – zabezpečené v objekte ubytovania. 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
55250000-7 Krátkodobý prenájom zariadeného ubytovania (krátkodobé ubytovacie 
služby v zariadených prenájmoch) 
55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  
1 269,67 Eur bez DPH. PHZ určená na základe e-mailového prieskumu. 
 
 
 

mailto:petra.krajcirova@ia.gov.sk


 

 
Sídlo: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 I Špitálska 6 I 814 55 Bratislava I 
 tel.: 02 2043 1100 I e-mail: ia@ia.gov.sk I http: www.ia.gov.sk 

 

4. Obchodné podmienky:  
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu NP DI na základe uzatvorenej Zmluvy  
s dodávateľom. 
 
5. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky:  
Mesto Trnava. V zmysle Prílohy č.1. 
 
6. Použije sa elektronická aukcia:  
Nie. 
 
7. Lehota dodania:  
V zmysle Prílohy č.1. Ponuku je potrebné zostaviť a  rezervovať na všetky uvedené 
termíny, posun termínov je možný (po dohode s obstarávateľom, prípadné návrhy 
zmeny je potrebné zaslať už v ponuke) 
 
8. Podmienky účasti uchádzačov: 

 Podľa § 26 ods. 2 písm. e) dokladom o oprávnení dodávať poskytovať službu 
zákona č.25/2006 Z. . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Odôvodnenie primeranosti podmienky   

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia sa obligatórne vyžadujú        
podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH.  
 

 Žiadame uviesť spolu za všetky termíny podľa Prílohy č.1. Cena sa stanovuje 
na predpokladaný počet účastníkov, bez lektorov/organizátorov, ktorí si hradia 
na mieste (samoplatcovia) 

 Uchádzač ocení prílohu č.2 tejto výzvy - Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
 
10. Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
18.06.2015 do 08:00 hod. 
 
11. Spôsob doručenia cenových ponúk: 
Osobne, poštou na adresu uvedenú v bode 1 alebo e-mailom na adresu 
petra.krajcirova@ia.gov.sk. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
 
12. Obsah ponuky 

Ponuka   musí   obsahovať   nasledovné   doklady   a   dokumenty v listinnej podobe: 

a) Identifikáciu uchádzača 
b) Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, fax, email. 
c) Návrh na plnenie kritéria /kritérií  - príloha č. 2   
d) Doklady   a   dokumenty,   ktorým  uchádzač   preukáže   splnenie podmienok 

účasti podľa bodu 8.  tejto výzvy na  predkladanie ponúk 
e) Návrh zmluvy 

Ak súčasťou ponuky nebude požadovaný obsah ponuky bude táto ponuka zo súťaže 
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vylúčená. 

13. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk: 
Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk 
bude všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk                
a s úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva. 
 
14. Ostatné 
Súčasťou požiadaviek na predmet zákazky je zabezpečenie ubytovania 
a stravovania, t. j. poskytnutie požadovaných služieb aj pre organizátorov a lektorov 
v rozsahu podľa Prílohy č.1, ktorých úhradu budú tieto osoby realizovať na mieste 
ako samoplatcovia. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za 
dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom 
pre predmet zákazky alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto výzve. 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na 
výsledok zadávania zákazky. 
 
15. Osoba zodpovedná za vykonanie prieskumu trhu: 
 

........................................ 
    Ing. Petra Krajčírová 
   administrátor zákazky 

 
 
Dátum vyhotovenia výzvy: 10.06.2015 
 

................................................... 
    Ing. Martin Ružička 
      generálny riaditeľ 
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Príloha č.1 : Opis predmetu zákazky 
 

TRNAVA 24.6.2015-25.6.2015 

 
Ubytovanie (počet izieb/počet osôb na izbe) v min. požiadavke hotel ***: 
23.- 24.6.2015 - 1/1 ( organizátor) – zabezpečiť rezerváciu, nerátať do stanovenej 

ceny zákazky 
24.- 25.6.2015 -  15/1 (účastníci),  
   1/1 (organizátor) – zabezpečiť rezerváciu, nerátať do  
   stanovenej ceny zákazky 
 
Konferenčná miestnosť (pre cca 20 osôb, usporiadanie bude spresnené): 
24.6.2015:   8,30 – 17,30 hod. (prestávka 1 hod. cez obed) 

- 2x kávová prestávka (1x káva/čaj, smotana do kávy, cukor,       
minerálka 0,5l na osobu, závin/koláč/pagáč – 1 ks na osobu) 

- požadovaná technika – flipchart, ďalšie môže byť spresnené 
 

25.6.2015:   8,30 – 17,30 hod. (prestávka 1 hod. cez obed) 
- 2x kávová prestávka (1x káva/čaj, smotana do kávy, cukor, 

minerálka 0,5l na osobu, závin/koláč/pagáč – 1 ks na osobu) 
- požadovaná technika – flipchart, ďalšie môže byť spresnené 

 

Stravovanie (pre cca 15 (+1 osoba mimo ceny zákazky), bude spresnené): 
24.6.2015 
Obed –  od 12:00 do 13:00; min. trojchodové menu (0,33 l polievka, hlavné jedlo  
      – 150g mäsový pokrm, 150g príloha, dezert) + 0,2 l minerálka 
Večera –  od 18:00 do 19:00; min. trojchodové menu (0,33 l polievka, hlavné jedlo  
      – 150g mäsový pokrm, 150g príloha, dezert) + 0,2 l minerálka 
25.6.2015 
Raňajky –  od 7:00 do 8:00; formou bufetových stolov 
Obed –  od 12:00 do 13:00; min. trojchodové menu (0,33 l polievka, hlavné jedlo  
      – 150g mäsový pokrm, 150g príloha, dezert) + 0,2 l minerálka 
 
Ďalšie požiadavky/podmienky: 

 Menný zoznam ubytovaných bude zaslaný najneskôr 23.6.2015 do 12,00 hod. 

 Fakturácia ubytovania – na základe počtu ubytovaných osôb 

 Miestnosť na batožinu v deň príchodu, do času ubytovania a neskorý odchod, 
resp. miestnosť na batožinu v deň odchodu 

 Lektori – zabezpečenie ubytovania a stravovania (1x večera, 1x obed,                  
1x večera, 1x obed) – náklady sa nerátajú do stanovenej ceny zákazky 
(budú hradené zvlášť) 

 Počty osôb na stravovanie budú spresnené nasledovne najneskôr do 
23.6.2015 do 12,00 hod. 
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Termín II. časť:  23.9.2015 - 24.9.2015 
 

Ubytovanie (počet izieb/počet osôb na izbe) v min. požiadavke hotel ***: 
22.- 23.9.2015 - 1/1 ( organizátor) – zabezpečiť rezerváciu, nerátať do stanovenej 

ceny zákazky 
23.- 24.9.2015 -  18/1 (účastníci),  
   1/1 (organizátor) – zabezpečiť rezerváciu, nerátať do  
   stanovenej ceny zákazky 
 
Konferenčná miestnosť (pre cca 20 osôb, usporiadanie bude spresnené): 
23.9.2015:   8,30 – 17,30 hod. (prestávka 1 hod. cez obed) 

- 2x kávová prestávka (1x káva/čaj, smotana do kávy, cukor, 
minerálka 0,5l na osobu, závin/koláč/pagáč – 1 ks na osobu) 

- požadovaná technika – flipchart, ďalšie môže byť spresnené 
 

24.9.2015:   8,30 – 17,30 hod. (prestávka 1 hod. cez obed) 
- 2x kávová prestávka (1x káva/čaj, smotana do kávy, cukor, 

minerálka 0,5l na osobu, závin/koláč/pagáč – 1 ks na osobu) 
- požadovaná technika – flipchart, ďalšie môže byť spresnené 

 

Stravovanie (pre cca 15 (+1 osoba mimo ceny zákazky), bude spresnené): 
23.9.2015 
Obed –  od 12:00 do 13:00; min. trojchodové menu (0,33 l polievka, hlavné jedlo  
      – 150g mäsový pokrm, 150g príloha, dezert) + 0,2 l minerálka 
Večera –  od 18:00 do 19:00; min. trojchodové menu (0,33 l polievka, hlavné jedlo  
      – 150g mäsový pokrm, 150g príloha, dezert) + 0,2 l minerálka 
24.9.2015 
Raňajky –  od 7:00 do 8:00; formou bufetových stolov 
Obed –  od 12:00 do 13:00; min. trojchodové menu (0,33 l polievka, hlavné jedlo  
      – 150g mäsový pokrm, 150g príloha, dezert) + 0,2 l minerálka 
 
Ďalšie požiadavky/podmienky: 

 Menný zoznam ubytovaných bude zaslaný najneskôr 22.9.2015 do 12,00 hod. 

 Fakturácia ubytovania – na základe počtu ubytovaných osôb 

 Miestnosť na batožinu v deň príchodu, do času ubytovania a neskorý odchod, 
resp. miestnosť na batožinu v deň odchodu 

 Lektori – zabezpečenie rezervácie ubytovania a stravovania (1x večera, 1x 
obed, 1x večera, 1x obed) – náklady sa nerátajú do stanovenej ceny 
zákazky (budú hradené zvlášť) 

 Počty osôb na stravovanie budú spresnené nasledovne najneskôr do 
22.9.2015 do 12,00 hod. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Sídlo: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 I Špitálska 6 I 814 55 Bratislava I 
 tel.: 02 2043 1100 I e-mail: ia@ia.gov.sk I http: www.ia.gov.sk 

 

Príloha č.2 : Návrh na plnenie kritérií - TRNAVA 
  

Verejný obstarávateľ:  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

Názov predmetu zákazky: „Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného a prenájmu 

školiacich priestorov a  súvisiacich služieb pre školenie „Vzdelávanie pracovníkov VÚC 

v oblasti zmien fyzického prostredia a univerzálneho navrhovania (Trnava).“  

Uchádzač (názov a sídlo): 

IČO:  

DIČ: 

IČ DPH:  

p.č. Predmet zákazky 

Predpok

ladaný 

počet 

jednotie

k  

jednotko

vá cena 

v EUR 

bez DPH 

jednotko

vá cena  

v EUR 

s DPH 

Celková cena  

EUR bez DPH 
výška 

DPH 

Celková cena  

v EUR s DPH 

1 Ubytovanie 30 

nocí 

     

3 Prenájom školiacej 

miestnosti s vybavením 

4 dni      

4 Stravné  30 

stravn

ých 

jednoti

ek 

     

Spolu:   Celková cena za celý predmet zákazky  v EUR  bez 

DPH 

 Výška DPH v EUR 

 Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH 

 

 

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

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

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

 

Potvrdzujem, že údaje uvedené v tomto návrhu sú uvedené v súlade s predloženou ponukou.  

Zároveň vyhlasujem, že som/nie som platiteľom DPH.  

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

 

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

                                                                   pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu   

                                                                                           uchádzača 


