Výzva na predkladanie ponúk
zákazka s nízkou hodnotou § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Implementácia projektu:

Múzeá tretej generácie

Kód ITMS:

27140130063

Operačný program:

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Spolufinancovaný fondom:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

4 – Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy

Opatrenie:

4.1. – Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou
a neziskovými organizáciami.

I.

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

Slovenské národné múzeum
IČO: 00164721
Vajanského nábreţie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16
Slovenská republika
Kontaktné miesto: Slovenská národné múzeum, Vajanského nábreţie 2, 810 06 Bratislava
Kontaktná osoba : Ing. Mrovčáková Mariana
Telefón : 02/204 69 116
E-mail : mariana.mrovcakova@snm.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL) : http:/ / www.snm.sk
Ďalšie informácie moţno získať na uţ uvedenej adrese a kontaktnom mieste.

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1. Názov zákazky:
Poskytnutie stravovania a ubytovania v meste Nitra

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania sluţieb
Sluţby
Kategória sluţby č. 17

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania a stravovania účastníkov, vrátane všetkých súvisiacich
sluţieb, ktorými sú pre potreby zadávania tejto zákazky súvisiace sluţby uvedené v priloţenej rámcovej
dohode, pri vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci Národného projektu „Múzeá tretej generácie“,
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, financovaného zo zdrojov Európskeho sociálneho

fondu a štátneho rozpočtu SR, pričom pre účastníkov školenia musia byť zabezpečené sluţby v nasledovnom
rozsahu:
 ubytovanie (vrátane raňajok a miestneho poplatku) pre účastníkov školení podľa prehľadu
uvedeného niţšie;
 stravovanie (obed: polievka + hlavné jedlo, večera: hlavné jedlo) pre účastníkov školení podľa
prehľadu uvedeného niţšie:
 školiace priestory – grátis
 internetové pripojenie pre 20 PC
Počet obedov
Max.
Počet
na
účastníkov účastn.

1

Počet večerí

Celkom

na
účastn.

Počet nocľahov

1
Celkom

na
1
účastn.
Celkom

Kurz 1

20

2

40

1

20

1

20

Kurz 2

20

2

40

1

20

1

20

Kurz 3

20

2

40

1

20

1

20

Kurz 4

20

2

40

1

20

1

20

Kurz 5

20

2

40

1

20

1

20

Kurz 6

20

2

40

1

20

2

40

Kurz 7

20

3

60

2

40

1

20

Total:

140

300

160

160

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania CPV:
Hlavný predmet
55000000-0 – Hotelové, reštauračné a maloobchodné sluţby
Doplňujúce predmety
55110000-4

Hotelové ubytovacie sluţby

55120000-7

Sluţby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch

II.2. Mnoţstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové mnoţstvo alebo rozsah
Predmet zákazky nie je moţné rozdeliť na časti. Uchádzač predloţí ponuku na poţadované sluţby v
poţadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve.

II.2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 5 961,67 EUR

II.2.2. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom, na základe tohto postupu zadávania zákazky
Rámcovú zmluvu podľa § 64 zákona o verejnom obstarávaní. Trvanie začína dňom podpisu rámcovej
zmluvy a končí dňom ukončenia realizácie aktivít národného projektu.

III. OSOBNÉ
POSTAVENIE,
INFORMÁCIE

EKONOMICKÉ,

FINANČNÉ

A

TECHNICKÉ

III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov uchádzač
predloţí platný doklad o oprávnení poskytovať poţadovanú sluţbu. Je nutné predloţiť originál alebo úradne
osvedčenú kópiu dokladu podľa tohto bodu:
Ţivnostenské oprávnenie alebo výpis zo ţivnostenského registra (predkladá fyzická osoba –
podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ)
Výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ
zapísaný v obchodnom registri).
Uchádzač môţe doklad podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predloţením kópie
platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podmienky účasti
vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona o verejnom
obstarávaní verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky nepoţaduje uchádzačmi preukázať.

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Podmienky účasti
vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona o verejnom
obstarávaní verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky nepoţaduje uchádzačmi preukázať.

IV. POSTUP
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Hlavným kritériom na vyhodnotenie ponúk je NAJNIŢŠIA CENA za celý predmet obstarávania.

IV.1.2. Pouţije sa elektronická aukcia
Nie

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
IV.2.2. Podmienky na získanie súťaţných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie ţiadostí o súťaţné podklady alebo o prístup k dokumentom.
Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená so všetkými časťami (návrh rámcovej zmluvy) a prílohami
(príloha č. 1 a č. 2 k návrhu rámcovej zmluvy), v ktorých sú popísané potrebné náleţitosti k predkladaniu
ponúk a všetky poţiadavky verejného obstarávateľa.

IV.2.3. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
Slovenské národné múzeum

Miesto:

Múzeá tretej generácie
Vajanského nábreţie č. 2 P.O. BOX 13
810 06 BRATISLAVA 16
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 14.5.2013 do 13°°hod.
Na obálke s ponukou musia byť uvedené nasledovné údaje:
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie: „ súťaţ – neotvárať“,
- označenie heslom verejného obstarávania „Poskytnutie stravovania a ubytovania v meste Nitra“.

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 15.5. 2013 11:00 hod.
Miesto : Slovenské národné múzeum, zasadačka na 1. poschodí, Vajanského nábreţie 2, 810 06 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Otvárania ponúk sa môţu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí
predloţili ponuku v lehote stanovenej na predkladanie ponúk.
Platobné podmienky:
-

platba bude realizovaná po dodaní čiastkovej sluţby (po kaţdom školení) a predloţení faktúry na
základe skutočného počtu účastníkov školenia;

-

súčasťou faktúry musí byť dodací list, ktorú bude obsahovať presný rozpis poskytnutých sluţieb
(menný zoznam ubytovaných, počet poskytnutých obedov, večerí za jednotlivé dni);

-

dodávateľ je povinný zaslať faktúru v zákonom stanovenej lehote (15 dní);

-

verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby;

-

lehota splatnosti faktúry od úspešného uchádzača (dodávateľa) je stanovená na 30 dní od dátumu
doručenia faktúry spolu s dodacím listom verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi);

-

úspešný uchádzač (dodávateľ) predloţí verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi) originály
faktúry v troch vyhotoveniach;

-

Faktúra musí obsahovať nasledovné údaje:
-

označenie úspešného uchádzača (dodávateľa)

-

označenie verejného obstarávateľa (prijímateľa)
číslo faktúry
označenie peňaţného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba poukázať
deň vystavenia a deň splatnosti faktúry v súlade s vyššie uvedeným
dátum odoslania faktúry
číslo objednávky
názov zákazky
názov projektu, v rámci ktorého je realizovaná zákazka: „Múzeá tretej generácie“
rozpis fakturovaných čiastok (s uvedením jednotkovej ceny za prenocovanie, porciu jedla)
pečiatka a podpis oprávnenej osoby úspešného uchádzača (dodávateľa).

V prípade, ţe faktúra nebude obsahovať náleţitosti uvedené v tomto bode, verejný obstarávateľ
(objednávateľ) je oprávnený vrátiť ju úspešnému uchádzačovi (dodávateľovi) na doplnenie, v takomto
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej
faktúry verejnému obstarávateľovi (objednávateľovi).

V. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Národný projekt Múzeá tretej generácie, kód ITMS 27140130063/Európsky sociálny fond

VI.2. Ďalšie informácie
Samotné poskytnutie sluţieb sa uskutoční na základe objednávky dodanej v dostatočnom časovom predstihu
od verejného obstarávateľa (objednávateľa) úspešnému uchádzačovi (poskytovateľ).

VI.3. Lehota na viazanosť ponúk
31.05.2013

VI.4. Dátum odoslania tejto výzvy
30.04.2013

V Bratislave, dňa 22.4.2013

Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábreţie 2, 810 06 Bratislava

Zákazka s nízkou hodnotou

SÚŤAŢNÉ PODKLADY
na vypracovanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie sluţby

PREDMET ZÁKAZKY:

„Poskytnutie stravovania a ubytovania v meste Nitra “

Návrh rámcovej dohody

Uchádzač predloţí návrh rámcovej dohody na poskytnutie sluţby podľa § 11 zákona
o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle ustanovenia
§
269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný
zákonník“), podpísanú štatutárnym zástupcom ( resp. zástupcami ) oprávneným ( -i ) konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch.
V predloţenom návrhu rámcovej dohody na poskytnutie sluţby je uchádzač povinný doplniť
poţadované údaje, ktoré sú mu dostupné.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo po dohode s uchádzačom upraviť znenie návrhu rámcovej
dohody, okrem bodov vyplývajúcich priamo z výzvy na predkladanie ponúk,
resp.
z ponuky úspešného uchádzača.

RÁMCOVÁ DOHODA
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
a podľa § 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Článok č. I
ÚČASTNÍCI RÁMCOVEJ DOHODY
VI.

OBJEDNÁVATEĽ:

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM

Sídlo:

Vajanského nábreţie č.2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava

Štatutárny orgán:

PadDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ SNM

Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných :

Mgr. Dominik Hrdý

Osoba oprávnená konať vo
veciach technických :
Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000255515/8180

IČO:

00164721

DIČ :

2020603068

IČ DPH:

SK 2020603068

Oprávnené konať na základe Rozhodnutia MK SR č. MK 1062/2002-1 zo dňa 1.7.2002 v znení Rozhodnutia
MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK 1792/2002-1 zo dňa 23.12.2002, Rozhodnutia MK SR č.
MK-299/2004-1 zo dňa 25.3.2004 v znení Rozhodnutia MK SR o zmene zriaďovacej listiny SNM č. MK –
3177/2006/110/10859 a v znení Rozhodnutia MK SR zriaďovacej listiny SNM č. MK – 1113/2011-10/3940
zo dňa 29.4.2011.

/ ďalej len „objednávateľ“/

a

POSKYTOVATEĽ :

VII.

Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená rokovaťvo veciach zmluvných:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu …………….., oddiel: ..., vloţka:
Kontakty :
/ ďalej len „poskytovateľ“/

uzavreli
v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení v spojení
s ustanoveniami § 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov túto rámcovú dohodu, a to za týchto podmienok:

Článok II.
Úvodné ustanovenie

Táto rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania, ktoré realizoval
verejný obstarávateľ – objednávateľ postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou
s názvom zákazky: „ Poskytnutie stravovania a ubytovania v meste Nitra“, pre potreby
zabezpečenia vzdelávacích aktivít - školení verejného obstarávateľa v rámci realizácie
národného projektu „ Múzeá tretej generácie“ Operačný program Zamestnanosť a sociálna
inklúzia, financovaného zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR,
a ktoré bolo oznámené výzvou na predkladanie ponúk zverejnenou na stránke
http://www.esf.gov.sk a na webovej stránke verejného obstarávateľa - objednávateľa
http://www.snm.sk (ďalej len zákazka).
Článok III.
Predmet rámcovej dohody
3.1. Predmetom tejto rámcovej dohody je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi
sluţby, špecifikované v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto rámcovej dohody,
v zariadení, ktoré poskytovateľ prevádzkuje a ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie
vzdelávacích aktivít v meste Nitra v súvislosti s realizáciou národného projektu „Múzeá tretej
generácie na Slovensku“ (ďalej len „sluţby“), v nasledovnom rozsahu zabezpečenia :
a) ubytovanie (vrátane raňajok a miestneho poplatku) pre všetkých (max. 140) účastníkov
školení podľa prehľadu uvedeného v Prílohe č. 2 (max. 160 prenocovaní)
b) stravovanie (obed: polievka + hlavné jedlo, večera: hlavné jedlo) pre účastníkov školení
podľa prehľadu uvedeného v Prílohe č. 2 (max. 460 porcií jedla); zahŕňa aj vyhovenie
špeciálnej poţiadavky objednávateľa na diétnu stravu
c) školiace priestory – grátis
d) internetové pripojenie pre 20 PC –grátis.
Na jednej vzdelávacej aktivite sa zúčastní maximálne 20 účastníkov.
Vzdelávacie aktivity sa spravidla, nie však výlučne, budú začínať o 10:00 hod. a budú trvať do
19:00 hod. Realizácia vzdelávacích aktivít bude prebiehať počas pracovných dní.
3.2. Kvalitatívne a kvantitatívne vymedzenie predmetu rámcovej dohody bude konkretizované
prostredníctvom jednotlivých čiastkových objednávok pre zabezpečenie jednotlivých
vzdelávacích aktivít.

Článok IV.
Cena
4.1. Predpokladaná maximálna celková cena za predmet rámcovej dohody je stanovená
v súlade s podmienkami tejto rámcovej dohody na 7 154,00 EUR s DPH (5 961,67 EUR bez
DPH). Cenová ponuka ako výsledok verejného obstarávania tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto

rámcovej dohody a je jej prílohou č. 2. Ceny poloţiek uvedené v tejto cenovej ponuke sú
záväzné počas platnosti a účinnosti tejto rámcovej dohody bez ohľadu na celkový skutočný
počet účastníkov vzdelávacích aktivít.
4.2. Objednávateľ zaplatí dodávateľovi za poskytnutie poţadovaných sluţieb uzatvorených na
základe čiastkových faktúr vystavených poskytovateľom sluţieb na základe doručených
čiastkových objednávok verejného obstarávateľa vystavených v súlade s touto rámcovou
dohodou.
4.3. Výška ceny za poskytnutie sluţieb počas platnosti rámcovej dohody je stanovená v súlade so
zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa ponuky
poskytovateľa predloţenej v postupe verejného obstarávania.
4.4. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok.
4.5. Záväzné ceny sluţieb určené na základe výsledkov verejného obstarávania uskutočneného
v rámci postupu zadávania zákazky z nízkou hodnotou tvoria Prílohu č. 2 tejto rámcovej
dohody.
4.6

Poskytovateľ je oprávnený fakturovať poskytnuté sluţby po realizácii jednotlivých školení na
základe skutočného počtu ubytovaných a skutočného počtu vydaných porcií jedál.

Článok V.
Podmienky čiastkovej objednávky uzavretej podľa rámcovej dohody
5.1. Predmet plnenia, doba plnenia jednotlivých vzdelávacích aktivít s počtami účastníkov školenia
bude objednávateľom komunikovaná v dostatočnom časovom predstihu.
5.2. Cena a platobné podmienky:
a) cena za predmet čiastkovej objednávky bude stanovená podľa podmienok uvedených v tejto
rámcovej dohode,
b) po poskytnutí plnenia, resp. jeho časti a jeho prevzatí v mieste plnenia vystaví poskytovateľ
faktúru a odošle ju na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto rámcovej dohody v troch
vyhotoveniach. Faktúra vystavená poskytovateľom na základe príslušnej objednávky bude
obsahovať okrem náleţitostí stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi
jednotkovú cenu za porciu jedla, zvlášť za obed a za večeru a celkovú cenu za poskytnutie
stravovania účastníkom zvlášť za kaţdý deň a tieţ zvlášť za obed a večeru, jednotkovú cenu za
prenocovanie a celkovú cenu za kaţdý deň za poskytnutie ubytovacích sluţieb účastníkom
vzdelávacej aktivity počas jej uskutočnenia. Na faktúre poskytovateľ uvedie názov projektu
„Múzeá tretej generácie“. K faktúre je poskytovateľ povinný priloţiť potvrdený akceptačný
(dodací) list o poskytnutí sluţieb potvrdený oprávnenou osobou objednávateľa zodpovednou za
realizáciu príslušnej vzdelávacej aktivity (výpis z evidencie ubytovaných a menné zoznamy
stravníkov za jednotlivé dni, zvlášť za obed a za večeru);

c) objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 30-tich kalendárnych dní
dňa doručenia faktúry bezhotovostným prevodom na jeho účet; pre tento účel
deň úhrady povaţuje dátum odpísania úhrady z účtu objednávateľa;

odo
sa za

d) podmienky poskytnutia dohodnutých sluţieb neupravené touto rámcovou dohodou budú
dohodnuté v jednotlivej čiastkovej objednávke pre uskutočnenie jednej vzdelávacej aktivity;
e) v prípade, ţe faktúra nebude obsahovať náleţitosti uvedené v tomto článku,
prípadne iné náleţitosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, objednávateľ
si vyhradzuje právo vrátiť faktúru dodávateľovi v lehote splatnosti na doplnenie. V takomto
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť doručením opravenej
faktúry poskytovateľom;
f) objednávateľ si vyhradzuje právo nemennosti ceny počas doby poskytovania sluţby
základe tejto rámcovej dohody.

na

Článok VI.
Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota, dodacie podmienky, sankcie
6.1. Miesto plnenia predmetu zmluvy je zariadenie ................................ ..................
v Nitre .
6.2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť sluţby v zmysle tejto zmluvy v mieste plnenia a v termíne
stanovenom v príslušnej čiastkovej objednávke.
6.3 Objednávateľ sa zaväzuje platiť za sluţby poskytnuté na základe čiastkovej objednávky na
základe samostatných daňových dokladov.
6.4. Poskytovateľ je povinný poskytnúť predmet zmluvy v mnoţstve a v kvalite dohodnutých
v tejto rámcovej dohode a v jednotlivých čiastkových objednávkach.
6.5. Objednávateľ nenesie zodpovednosť za škody spôsobené účastníkmi vzdelávacích aktivít; túto
nesú samotní účastníci vzdelávacích aktivít.
6.6. Termíny plnenia predmetu rámcovej dohody budú doručené dodávateľovi objednávateľom
minimálne 14 dní pred plnením vzdelávacej aktivity.
6.7. Čiastkovú objednávku sa zaväzuje objednávateľ oznámiť dodávateľovi a doručiť vţdy
najneskôr v deň začiatku vzdelávacej aktivity do 12:00 hod. V tomto termíne objednávateľ
zároveň je povinný nahlásiť storno čiastkovej objednávky, ak bola doručená poskytovateľovi
pred týmto termínom. V takom prípade sa poskytovateľ zaväzuje objednávateľovi neúčtovať
storno poplatky.
6.8. Právne nároky vyplývajúce z porušenia zmluvy, zodpovednosť za vady a sankcie:
a) nedodrţanie záväzku poskytnutia predmetu rámcovej dohody v dohodnutom mnoţstve,
kvalite a čase poskytovateľom znamená podstatné porušenie rámcovej dohody v zmysle
ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka;
b) v prípade, ţe poskytovateľ nedodrţí čas plnenia dohodnutý v zmluve / v objednávke, je
objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny neposkytnutého
predmetu zmluvy za kaţdý deň omeškania,

c) v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento poskytovateľovi úrok z
omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za kaţdý deň omeškania,
d) dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo
dňa ich uplatnenia.
Článok VII
Záverečné ustanovenia
7.1. Vzťahy účastníkov rámcovej dohody výslovne neupravené touto dohodou, sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných
predpisov.
7.2. Táto rámcová dohoda sa môţe meniť a dopĺňať len v písomnej forme, a to dodatkami
nej, podpísanými oprávnenými osobami oboch zmluvných strán;

k

7.3. Účastníci rámcovej dohody sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce
z
tejto rámcovej dohody prednostne formou zmieru prostredníctvom svojich štatutárnych
orgánov alebo splnomocnených zástupcov. Ak sa spor nevyrieši zmierom, kaţdá
zo zmluvných strán je oprávnená predloţiť spor na riešenie príslušnému súdu Slovenskej
republiky.
7.4. Poskytovateľ súhlasí so sprístupnením informácií v rozsahu, v ktorom je verejný obstarávateľ
povinný sprístupniť informácie o zmluvnom vzťahu s verejným obstarávateľom ţiadateľovi
podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7.5. Od tejto rámcovej dohody môţe ktorákoľvek strana odstúpiť iba písomnou formou
a to z dôvodov uvedených v platnom právnom poriadku Slovenskej republiky,
alebo za podmienok uvedených v tejto rámcovej dohode. Odstúpiť od tejto rámcovej dohody
je moţné:
a) zo strany objednávateľa v prípade podstatného porušenia tejto rámcovej dohody alebo
realizačnej zmluvy/objednávky, ktorá bude uzatvorená na základe tejto rámcovej dohody. Za
podstatné porušenie sa povaţuje porušenie všetkých povinností poskytovateľa vyplývajúcich
z tejto rámcovej dohody;
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení.
Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné odstúpenie
odstupujúcej strany druhej strane doručené.
7.6.

Táto rámcová dohoda je vyhotovená v šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu,
pričom poskytovateľ sluţby obdrţí dva rovnopisy a štyri rovnopisy sú určené
pre objednávateľa.

7.7. Rámcová dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch jej
účastníkov. Rámcová dohoda nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
zmluvy v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
7.8. Poskytovateľ sluţby sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiacich s poskytnutými
sluţbami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného

finančného
príspevku
č.
27140130063
uzatvorenej
medzi
poskytovateľom,
ktorým je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a prijímateľom,
ktorým je Slovenské národné múzeum, a to nasledovnými oprávnenými osobami:
a) poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Ministerstvo práce sociálnych vecí a
rodiny SR a ním oprávnené osoby,
b) útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán
Ministerstva financií Slovenskej republiky a nimi poverené osoby,
d) orgán auditu (Ministerstvo financií Slovenskej republiky), jeho spolupracujúce orgány
a nimi poverené osoby,
e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) aţ e) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ,
a poskytnúť týmto oprávneným osobám potrebnú súčinnosť.
Poskytovateľ je povinný tento záväzok kontrahovať aj v zmluvách so svojimi prípadnými
poddodávateľmi.

7.9. Účastníci rámcovej dohody prehlasujú, ţe si túto zmluvu prečítali, ţe porozumeli jej obsahu,
ako aj právnym dôsledkom, súhlasia s nimi a na dôkaz toho k nej pripojujú svoje podpisy.
7.10. Zmeny a doplnky tejto rámcovej dohody je moţné vykonávať iba formou číslovaných
písomných dodatkov uzavretých jej účastníkmi. Tieto budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť.
7.11. Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto rámcovej dohody stalo neúčinným, potom táto

skutočnosť nespôsobí neúčinnosť ostatných ustanovení dohody, ak nevyplýva z právneho
poriadku Slovenskej republiky inak. Účastníci dohody sú povinní nahradiť neúčinné
ustanovenia ustanoveniami účinnými tak, aby sa čo najmenej odlišovali od pôvodných
ustanovení, majúc vţdy na zreteli predmet a účel tejto dohody.
7.12. Ak nie je dohodnuté v tejto rámcovej dohode inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce
ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Obchodného zákonníka
v platnom
znení a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
7.13. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to do termínu ukončenia realizácie aktivít
národného projektu, alebo do realizácie hodnoty tejto rámcovej dohody uvedenej v článku 4
bode 4.1, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

V Bratislave, dňa …………………..

V ……………………, dňa…………

Za objednávateľa :

Za poskytovateľa :

Príloha č. 1
Špecifikácia poskytovaných sluţieb
1. Ubytovanie
Kapacita ubytovacej časti zariadenia je minimálne 20 osôb, ktoré budú ubytované v maximálne
dvojlôţkových izbách, sociálne zariadenia musia byť na izbách
(min. WC, umývadlo
a sprcha).
2. Strava
Strava bude poskytovaná v nasledovnom minimálnom rozsahu:
-

raňajky (v cene ubytovania)
obedy - polievka a hlavné jedlo
večere - hlavné jedlo
zahŕňa aj vyhovenie špeciálnej poţiadavky objednávateľa na diétnu stravu

3. Školiace priestory
Školiace priestory majú kapacitu minimálne 20 osôb, prirodzené alebo nútené vetranie a minimálne
technické vybavenie v rozsahu dataprojektor, flipchartová tabuľa a internetové pripojenie pre 20
PC.

Príloha č. 2
Záväzné ceny stanovené výsledkami verejným obstarávaním

Obedy
Max.
Počet
účastníkov Počet

Večere

Cena s
DPH

Počet

Prenocovania
Cena s
DPH

Cena s DPH Počet

Kurz 1

20

40

20

20

Kurz 2

20

40

20

20

Kurz 3

20

40

20

20

Kurz 4

20

40

20

20

Kurz 5

20

40

20

20

Kurz 6

20

40

20

20

Kurz 7

20

60

40

40

140

300

Total:

0

160

0

160

0

Verejný obstarávateľ: Slovenské národné múzeum, Vajanského nábreţie 2, 810 06 Bratislava

Zákazka s nízkou hodnotou

SÚŤAŢNÉ PODKLADY
na vypracovanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie sluţby

PREDMET ZÁKAZKY:

„Poskytnutie stravovania a ubytovania v meste Nitra “

Návrh na plnenie kritérií

Tabuľka návrhu uchádzača na plnenie kritérií určených verejným
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk
1.

Uchádzač uvedie číselnú hodnotu svojho návrhu pri zohľadnení všetkých poţiadaviek a informácií uvedených
v súťaţných podkladoch.
začiatok tabuľky

Tabuľka návrhu uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom: „Slovenské národné
múzeum, Vajanského nábreţie 2, 810 06 Bratislava“ na vyhodnotenie ponúk na predmet zákazky:

„Poskytnutie stravovania a ubytovania v meste Nitra“.

obchodné
názova adresa účelového zariadenia

meno

uchádzača

Obedy

Večere

Cena
s DPH/

Max.
Počet
účastníkov Počet

Položka 1

Prenocovania

Cena
s DPH/
Počet

Položka 2

Cena
s DPH/
Počet

Položka 3

Kurz 1

20

40

20

20

Kurz 2

20

40

20

20

Kurz 3

20

40

20

20

Kurz 4

20

40

20

20

Kurz 5

20

40

20

20

Kurz 6

20

40

20

20

Kurz 7

Total:

Index
1.

20

60

40

40

140

300

160

160

Názov kritéria

Návrh uchádzača

Cena za poskytnutie poţadovaných sluţieb počas ôsmich [uvedie sa číselný údaj: cena s DPH ]
vzdelávacích aktivít pre 140 účastníkov celkom (súčet cien
uvedených uchádzačom v poloţkách 1, 2 a 3 tabuľky)

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

koniec tabuľky

2. Právne záväzné sú údaje, ktoré uvedie uchádzač v tabuľke návrhov uchádzača
na
plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk,
a ktoré
budú pevne spojené s ponukou. Ceny uvedené na inom mieste v ponuke, vrátane tej, ktorú
uvedie uchádzač v návrhu zmluvy, pokiaľ budú iné ako v tejto tabuľke bude verejný
obstarávateľ povaţovať za výsledok matematickej chyby.
3. Poloţku 1, ktorou je “Cena s DPH” – OBEDY uvedie uchádzač ako súčet ceny s DPH za
poskytnutie obedov za všetky vzdelávacie aktivity/kurzy, podľa poţiadaviek verejného
obstarávateľa uvedených vo výzve na predkladanie ponúk.
4. V poloţke 2 “Cena s DPH”- VEČERE uvedie uchádzač súčet ceny s DPH za poskytnutie
večerí za všetky vzdelávacie aktivity/kurzy, podľa poţiadaviek verejného obstarávateľa
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk.
5. Poloţku 3, ktorou je “Cena s DPH“- PRENOCOVANIA uvedie uchádzač ako súčet cien s
DPH za poskytnutie ubytovacích sluţieb za všetky vzdelávacie aktivity, podľa poţiadaviek
verejného obstarávateľa uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a súvisiacich poplatkov
(súvisiaceho poplatku), na ktorý sa nevzťahuje zákonná povinnosť účtovať DPH a v návrhu
rámcovej dohody a v štruktúre poloţiek uvedených v tabuľke.

