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Výzva na predloženie ponuky 
(Zákazka podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zákona o VO) 

 
 
 

1. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci 

Sídlo:  Zvonárska 12, Košice 040 12 

Zastúpený: PhDr. Judita Varcholová 

IČO:  31965903  

DIČ : 2021556273 

Bankové spojenie : Sberbank Slovensko, a.s., Mlynská 29, 043 73 Košice 

Číslo účtu: 4350232854/3100 

Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Francanová 

Telefón: 0905300234 

Elektronická pošta: denisafrancan@hotmail.com 
 
 
 

2. Predmet zákazky 

2.1 Názov predmetu zákazky: 

„Zabezpečenie služieb spojených s ubytovaním, stravovaním, podaním občerstvenia 

a prenájmu vzdelávacích priestorov“. 

2.2 Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služby. 

 

 

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na dodávku celého predmetu zákazky. 

 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v tomto členení: 

4.1 Zabezpečenie občerstvenia počas teoretickej prípravy a praktického výcviku pre 4 skupiny 

- spolu pre 60 osôb (14+14+14+18) v celkovom rozsahu 38 hodín počas 10 dní /teoretická 

príprava + 6 dní výcvik/ 1 skupina = 16 dní. Občerstvenie bude pozostávať z minerálky, kávy, 

čaju, smotany do kávy, cukru, sladkého pečiva a chlebíčkov a pod. vrátane servisu. 

4.2 Zabezpečenie celodenného stravovania počas realizácie víkendových školení pre 60 osôb 

Jeden účastník absolvuje dve víkendové  školenia v tomto rozsahu: piatok ½ dňa – večera, 

sobota celý deň -  raňajky obed večera, nedeľa ½ dňa – raňajky, obed. 
Počet stravných jednotiek osoba/deň ..................................................... 240 ks 

4.3 Zabezpečenie ubytovania počas realizácie 2 víkendových školení pre 60 osôb. 

Počet ubytovaní osoba/noc .................................................................... 240 nocľahov 

4.4 Zabezpečenie vzdelávacích priestorov s príslušenstvom (miestnosť s kapacitou 15-20 

osôb), počas realizácie 2 víkendových školení.  

Počet dní prenájmu vzdelávacích priestorov ......................................... 24 dní 
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5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky (služieb uvedených v bode 4, tejto výzvy), predstavuje 

čiastku vo výške 6030,00 €, bez DPH. 

 

 

6. Typ zmluvy: 

S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o poskytovaní služieb, podľa ustanovení 

Obchodného zákonníka. 

 

 

7. Termín realizácie predmetu zákazky: 

Predpokladaný termín poskytnutia predmetných služieb je v mesiacoch od novembra 2014 do 

februára 2015. Harmonogram víkendových stretnutí bude spresnený v spolupráci 

s poskytovateľom služieb. 

 

 

8.  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet obstarávania – zákazka, bude financovaná zo zdrojov EÚ. Verejný obstarávateľ 

neposkytuje preddavky, splatnosť faktúr je do 30 dní od ich doručenia verejnému 

obstarávateľovi. Uplatnenie postupov  má odkladný účinok  do dňa nabehnutia  
finančných prostriedkov na účet  objednávateľa zo strany poskytovateľa NFP 
predmetného projektu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú 
ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako limit uvedený v bode č.5, 

tejto výzvy. 
 

9.  Podmienky účasti: 

Pre splnenie podmienok účasti verejný obstarávateľ požaduje: 

9.1  Záujemca o poskytnutie  predmetnej služby musí mať svoje sídlo, respektíve zariadenie 

pre poskytnutie predmetných služieb vo vzdialenosti maximálne 20 km od mesta Košice. 

9.2  Záujemca, službu uvedenú v bode 4.1, tejto výzvy zabezpečí v meste Košice, 

v priestoroch, ktoré verejný obstarávateľ určí v reálnom čase. 

9.3  Záujemca o poskytnutie  predmetnej služby, predloží kópiu oprávnenia na podnikanie 

(výpis obchodného registra, živnostenský list alebo iný relevantný doklad ), v predmete 

obstarávania. 

 

 

10. Obsah ponuky: 

Ponuka musí obsahovať: 

11.1 Ponuku - vyplnený ponukový list. (príloha č.1) 

11.2 Kópiu oprávnenia na podnikanie 

11.3 Vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami, ma sídlo, respektíve 

zariadenie pre poskytnutie predmetných služieb vo vzdialenosti maximálne 20 km od Košíc 

a službu uvedenú v bode 4.1, zabezpečí tak, ako je uvedené v bode 9.2, tejto Výzvy. (príloha 

č.2). 

11.4 Návrh zmluvy o poskytnutí služby (príloha č.3) 
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11. Cena, spôsob určenia ceny: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov. 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Ak je uchádzač platcom 

dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

- sadzba DPH a výška DPH, 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 

Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 

 

 

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 

Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 15.09.2014 do 16:00 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Zvonárska 12, 04001 Košice 

Záujemca predloží ponuku v uzatvorenej obálke označenej heslom: 

„Súťaž  - Neotvárať“  

Ponuka predložená po uplynutí uvedenej lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená. 

Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk. Doplnenie a zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej 

ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača zaslanej alebo doručenej osobne uchádzačom 

alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adrese uvedenej v bode 1 a doručením novej 

ponuky v lehote na predkladanie ponúk. 

 

 

13. Otváranie ponúk: 

Dátum a čas otvárania ponúk: 15.09.2014 o 17:00 hod 

Miesto otvárania ponúk: Zvonárska 12, 040 01 Košice 

Otváranie obálok sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. 

 

 

14. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

14.1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za predmet zákazky 

– službu, t.j. cena celkom v Eur vrátane DPH. 

14.2 Verejný obstarávateľ v súlade s požiadavkou musí zabezpečiť, aby vynaložené náklady 

na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene a to najmä vo vzťahu na 

kvalifikáciu a skúsenosti poskytovateľa.  Vyhradzuje si právo uzatvoriť zmluvu 

s ktorýmkoľvek uchádzačom, ktorý splní podmienky účasti, umiestni sa na niektorom 

z prvých troch miest v poradí uchádzačov a jeho ponuka neobsahuje hodnotu plnenia o viac 

než 20%, než je hodnota plnenia uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí. 

 

 

 

15. Lehota viazanosti ponúk 

Lehota viazanosti ponúk sa neurčuje. 
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16. Ďalšie informácie 

16.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným 

uchádzačom, ak v procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie 

princípov a postupov verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi ES a SR pri 

zadávania zákazky,  podľa  § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní.  

16.2 Verejný obstarávateľ  poskytne všetkým záujemcom pred spracovaním samotnej cenovej 

ponuky predmetu zákazky, všetky relevantné informácie, údaje a podklady k vypracovaniu 

ponuky. Stretnutie s kontaktnou osobou  je potrebné dohodnúť vopred a to telefonicky na  

telefónnych číslach uvedených v bode 1, tejto výzvy, respektíve elektronickou poštou. 

16.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška 

na dodanie predmetu zákazky je vyššia, ako je limit určený pre tento druh  zákazky .                     

16.4. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 

obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným 

zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.                             

16.5. Uchádzač ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, bude 

vyhodnotená ako úspešná. Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi ako sa 

umiestnili v procese verejného obstarávania. 

 

 

 

 

Košice, 28.08.2014 
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Príloha č.1 

 

 

PPOONNUUKKOOVVÝÝ    LLIISSTT  
 

Predmet zákazky :  „Zabezpečenie služieb spojených s ubytovaním, stravovaním, podaním 

občerstvenia a prenájmu vzdelávacích priestorov“. 

 

 

Uchádzač : ............................................................................................................................... 

 

 

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

 

P. č. Názov služby Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH 

 

 

 

4.1 

Zabezpečenie občerstvenia počas teoretickej 

prípravy a praktického výcviku pre 4 skupiny - 

spolu pre 60 osôb (14+14+14+18) v celkovom 

rozsahu 38 hodín počas 10 dní /teoretická 

príprava + 6 dní výcvik/ 1 skupina = 16 dní. 

Občerstvenie bude pozostávať z minerálky, 

kávy, čaju, smotany do kávy, cukru, sladkého 

pečiva a chlebíčkov a pod. vrátane servisu. 

 

   

 

 
 

4.2 

Zabezpečenie celodenného stravovania počas 

realizácie víkendových školení pre 60 osôb 

Jeden účastník absolvuje dve víkendové  

školenia v tomto rozsahu: piatok ½ dňa – 

večera, sobota celý deň -  raňajky obed večera, 

nedeľa ½ dňa – raňajky, obed. (Počet stravných 

jednotiek osoba/deň .... 240 ks) 

   

 

4.3 

Zabezpečenie ubytovania počas realizácie 2 

víkendových školení pre 60 osôb. (Počet 

ubytovaní osoba/noc .... 240 nocľahov) 

   

 

 

4.4 

Zabezpečenie vzdelávacích priestorov 

s príslušenstvom (miestnosť s kapacitou 15-20 

osôb), počas realizácie 2 víkendových školení. 
(Počet dní prenájmu vzdelávacích priestorov ... 

24 dní) 

   

 
CENA SPOLU: 

   

 

 

 

V ......................., dňa ................... 

 

                                                                                                ..................................................... 
                                                                                                             ( Pečiatka, podpis) 
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Príloha č. 2 

 

 

 

 

 

VVYYHHLLÁÁSSEENNIIEE  UUCCHHÁÁDDZZAAČČAA  
 

Predmet zákazky :  „Zabezpečenie služieb spojených s ubytovaním, stravovaním, podaním 

občerstvenia a prenájmu vzdelávacích priestorov“. 

 

 

 

Uchádzač : ............................................................................................................................... 

 

 

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

 

 

 

 

                     V súlade s Výzvou na predloženie ponúk, na dodávku predmetu zákazky zo dňa 

.......................... a podmienkami účasti, predkladám/e, toto vyhlásenie: 

1. Súhlasíme so súťažnými podmienkami uvedenými vo Výzve na predkladanie ponúk. 

2. Pre zabezpečenie požadovaných služieb má naša firma (spoločnosť) príslušné zariadenie,  

pre potreby verejného obstarávateľa, ktorého vzdialenosť nepresahuje 20 km od Košíc. 

3. Na základe požiadavky uvedenej v bode  9.2 predmetnej Výzvy, zabezpečíme požadovanú 

službu na základe požiadavky verejného obstarávateľa. 

 

 

 

V ............................, dňa ....................... 

 

 

 

 

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

                                                                                         ( Pečiatka a podpis) 


