
Zverejnené dňa 23.9.2011
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 1/2011
zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb 
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

I. 
IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA 

1.1. Identifikácia obstarávateľa 
Názov organizácie: MARPOL projekt s.r.o.
Sídlo organizácie: Pod zámkom 29, 976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 36642266
Krajina: Slovenská republika 
v zastúpení: Ing. Martina Poláčková, konateľ
Internetová adresa organizácie (URL): www.restauraciaazia.sk 
Obstarávateľ podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní 
1.2. Kontaktná osoba: 
Ing. Martina Poláčková
Telefón: +421 905 867 746
E-mail: polackova@marpol.info

II. 
PREDMET OBSTARÁVANIA

2.1. NÁZOV ZÁKAZKY: Zabezpečenie školení zamestnancov v rámci projektu – 
„Tvorba nových pracovných miest a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov reštauračného 
komplexu „Ázia“„ 
Školenia: 
- Školenie BOZP
- Školenie Komunikácia so zákazníkom v AJ II.
- Špecifiká ázijskej kuchyne II., III.
- Miešané nápoje
- Manažérske zručnosti II.
2.2. DRUH ZÁKAZKY: Služby 
2.2.1. Kategória služby: 24 
2.3. MIESTO POSKYTNUTIA SLUŽIEB: Banská Bystrica
2.4. STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: Cieľom verejného obstarávateľa je výber 
dodávateľa/dodávateľov školení:

Škoelnie BOZP
Kritériá výberu školiteľa:
- sídlo  školiteľa  v Banskej  Bystrici,  resp.  schopnosť  zabezpečiť  školenie  v prevádzke 

obstarávateľa
- schopnosť zabezpečiť vyškolenie zamestnancov v nadväznosti na potreby pracovného 

miesta 
- dostatočná úroveň poskytovaného vyučovania.
Požadovaný cieľ kurzu: 
- školenie v oblasti BOZP v gastronomickom zariadení



Účastníci: 7 zamestnancov obstarávateľa
Cena kurzu: určená spolu za kurz, predpokladaná cena 200,- EUR.

Komunikácia so zákazníkom v     AJ II.  
Kritériá výberu školiteľa:
- sídlo jazykovej školy v Banskej Bystrici,
- schopnosť zabezpečiť vyškolenie zamestnancov v nadväznosti na potreby pracovného 

miesta (t.j. gastronómia a komunikácia so zákazníkom),
- dostatočná úroveň poskytovaného vyučovania.
Požadovaný cieľ kurzu: 
-  zlepšenie  jazykových  zručností  v oblasti  gastronómie  a komunikácie  so  zákazníkom 
v anglickom jazyku
Účastníci: 3 zamestnanci v pracovných pozíciách čašník, pomocný čašník
Cena kurzu: určená spolu za kurz v trvaní 50 hodín, predpokladaná cena 750,- EUR.

Špecifiká ázijskej kuchyne   II.,   III.  
Kritériá výberu školiteľa pre realizáciu tohto kurzu:
- jednodňové školenie
- miesto konania kurzu: Banská Bystrica, resp. Slovenská republika
- schopnosť zabezpečiť vyškolenie zamestnancov v nadväznosti na potreby pracovného 

miesta (t.j. oblasť zamerania gastronómie – ázijská kuchyňa),
- dostatočná úroveň poskytovaného vyučovania, resp. individuálny prístup.
Požadovaný cieľ kurzu: 
získanie  nových  poznatkov  v gastronómii  ázijskej  kuchyne,  výučba  nových  spôsobov 
prípravy ázijských jedál,  nadobudnutie  nových receptúr,  oboznámenie  sa s novinkami 
v ázijskej kuchyni
Účastníci:  2 zamestnanci v pracovnej pozícii kuchár, 1 zamestnanec v pozícii  pomocná 
sila v kuchyni, 1 zamestnanec v pozícii manažér prevádzky
Cena kurzu: určená na kurz pre jednu vyškolenú osobu, predpokladaná cena 100,- EUR 
na osobu.

Miešané nápoje
Kritériá výberu školiteľa pre realizáciu tohto kurzu:
- dostupnosť kurzu v najbližšom okolí Banskej Bystrici
- schopnosť zabezpečiť vyškolenie zamestnancov v nadväznosti na potreby pracovného 

miesta (t.j. gastronómia),
- dostatočná úroveň poskytovaného vyučovania.
Požadovaný cieľ kurzu: 
osvojenie si techník prípravy miešaných alkoholických a nealkoholických nápojov
Účastníci: 2 zamestnanci v pracovnej pozícii čašník
Cena kurzu: určená na kurz pre jednu vyškolenú osobu, predpokladaná cena 200,- EUR 
na osobu.

Manažérske zručnosti II.
Kritériá výberu školiteľa pre realizáciu tohto kurzu:
- sídlo školiteľa v Banskej Bystrici,
- schopnosť  zabezpečiť  vyškolenie  manažéra  prevádzky  v nadväznosti  na  potreby 

pracovného miesta,
- dôraz na praktickú aplikáciu získaných poznatkov.
Požadovaný cieľ kurzu: 
- zlepšenie manažérskych zručností manažéra prevádzky.
Účastníci: zamestnanec v pracovnej pozícii manažér prevádzky
Cena kurzu: určená spolu za kurz, predpokladaná cena 1500,- EUR.

2.5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:  Ponuky môžu byť predložené na 
samostatné časti:



- Školenie BOZP
- Školenie Komunikácia so zákazníkom v AJ II.
- Špecifiká ázijskej kuchyne II., III.
- Miešané nápoje
- Manažérske zručnosti II.
2.6. Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie. 
2.7. Predpokladaná cena zákazky bez DPH:  3 650,- € 
2.8. Predpokladaný čas realizácie školení: 9 – 11/2011

III. 
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY 

3.1.  Požadované zábezpeky:  Obstarávateľ  nepožaduje  zabezpečiť  viazanosť  ponuky 
zábezpekou. 
3.2.  Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  Predmet zákazky sa 
bude  financovať  zo  štrukturálnych  fondov,  zo  štátneho  rozpočtu  a  vlastných  zdrojov 
obstarávateľa.  Preddavok  alebo  záloha  sa  neposkytuje.  Platba  sa  bude  realizovať  na 
základe predložených faktúr.

IV. 
PODMIENKY ÚČASTI 

4.1. Osobné postavenie uchádzačov: Podmienku účasti v zmysle § 26 ods. 1 písm. f) 
zákona  o  verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení 
neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon o verejnom obstarávaní“),  uchádzač  preukáže 
dokladom podľa § 26 ods. 2 písm.  e) zákona o verejnom obstarávaní  – dokladom o 
oprávnení podnikať – oprávnenie dodávať predmetný tovar, resp. službu.
Všetky doklady a dokumenty predložené uchádzačmi na preukázanie splnenia podmienok 
účasti v predmetnej súťaži musia byť aktuálne. 
4.2.  Ďalšie  informácie:  Ak  uchádzač  príslušné  doklady  nepredloží  v  uvedenom 
vyhotovení, alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude z tejto súťaže 
vylúčený a jeho ponuka nebude ďalej hodnotená. 

V. 
SPÔSOB  A  LEHOTA  NA  PREDLOŽENIE  PONUKY  A  OTVÁRANIE  OBÁLOK  S 
PONUKAMI 

5.1. Lehota na predkladanie ponúk: 29.9.2011
Ponuky  je  možné  doručiť  osobne,   poštou  (na  adresu  uvedenú  v bode  1.1.)  alebo 
elektronicky na adresu polackova@marpol.info. 
5.2. Vyhodnotenie ponúk: 3.10. 2011

VI. 
ĎALŠIE INFORMÁCIE 

6.1. Kritéria na hodnotenie ponúk:  Kritériom na vyhodnotenie ponúk je  najnižšia 
cena v EUR bez DPH. 
6.2. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: Áno 
Operačného  programu  Zamestnanosť  a sociálna  inklúzia  2007-2013,  Prioritná  os  1  – 
Podpora rastu zamestnanosti, číslo výzvy DOP2009–SIP004. 
6.3. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.11.2011

........................................................ 
Ing. Martina Poláčková
konateľ
V Banskej Bystrici, dňa 20.9.2011


