Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku podľa prílohy č.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“) alebo zákazku, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť zákona o verejnom obstarávaní

1. Verejný obstarávateľ
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
IČO 50349287
Kontaktná osoba: Katarína Belicová, Katarína Mrázová
tel. č.: 02/20928047, 02/20928195
e-mail: katarina.belicova@vicepremier.gov.sk, katarina.mrazova@vicepremier.gov.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.vicepremier.gov.sk/

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
„4. zasadnutie Národného monitorovacieho výboru pre EŠIF“

4. Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce)
Služby

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
Žilinský samosprávny kraj (nakoľko súčasťou programu bude prehliadka úspešných projektov
spolufinancovaných z EÚ fondov, ktoré boli realizované na území Žilinského samosprávneho
kraja, verejný obstarávateľ bude akceptovať ponuku len na hotelové zariadenie, ktoré sa bude
nachádzať na území vyššie uvedeného samosprávneho kraja, a to z dôvodu, aby neprišlo k
zvýšeniu nákladov na dopravu, ako aj z časového hľadiska dopravy na miesto plnenia
zákazky).

6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):
Vystavenie záväznej objednávky.

7. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením 4. zasadnutia
Národného monitorovacieho výboru pre európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej
„NMV“). 4. zasadnutie NMV sa bude realizovať ako výjazdové rokovanie NMV pre
predpokladaný počet 100 účastníkov, ktoré sa uskutoční dňa 09.10.2018 – 10.10.2018, pričom
samotné rokovanie bude prebiehať 09.10.2018 a 10.10.2018 bude realizovaná prehliadka
úspešných projektov spolufinancovaných z EÚ fondov priamo na mieste v rámci Žilinského
samosprávneho kraja.
Uskutočnenie NMV zahŕňa nasledovné služby:
- občerstvenie a stravovanie pre účastníkov NMV,
- zabezpečenie autobusovej dopravy počas druhého dňa konania NMV (10.10.2018),
- prenájom konferenčnej miestnosti počas prvého dňa konania NMV (09.10.2018),
- prenájom konferenčnej techniky počas dňa 09.10.2018,
- ubytovanie pre časť účastníkov NMV na 1 noc (z 09.10.2018 na 10.10.2018).
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia je uvedený v prílohe č. 1 tejto
výzvy.

8. Spoločný slovník obstarávania:
79952000 – 2 Služby na organizovanie podujatí

9. Celkový rozsah predmetu zákazky:
Lehota plnenia: 09.10.2018 – 10.10.2018. Podrobný rozsah plnenia vo formáte položkovitého
rozpočtu je prílohou č. 1 tejto výzvy. Príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.
Pri zmene počtu osôb, ktoré v prípade potreby určí verejný obstarávateľ/objednávateľ pred
začiatkom akcie, sa úspešný uchádzač zaväzuje dodať pomerné množstvo jednotlivých
poskytovaných služieb pri dodržaní jednotkovej ceny uvedenej v cenovej ponuke a je
oprávnený fakturovať iba skutočne dodané množstvo služieb.

Funkčná špecifikácia predmetu:








Organizačno – technické zabezpečenie alebo poskytnutie služieb spojených so
zabezpečením 4. NMV, ktorý sa uskutoční v termíne 09.10.2018 – 10.10.2018 v hoteli
min 4**** kategórie v Žilinskom samosprávnom kraji.
Predpokladaných počet účastníkov je 100
Ubytovacie zariadenie: hotel min. 4**** kategórie
Ubytovacie zariadenie musí disponovať konferenčnými priestormi s kapacitou pre
minimálne 100 účastníkov
Ubytovanie sa musí nachádzať v jednom objekte pre všetkých účastníkov
Konferenčná sála sa musí nachádzať priamo v hoteli ako samostatný priestor










Jedna konferenčná miestnosť musí spĺňať kapacitu min. 100 ľudí
Hotel musí disponovať reštauračným alebo ekvivalentným reprezentatívnym
priestorom slúžiacim na poskytovanie občerstvenia, raňajok, obeda a večere.
Reštauračné alebo ekvivalentné reprezentatívne priestory sa musia nachádzať priamo
v priestoroch hotela.
Hotel musí disponovať parkoviskom pre minimálne 30 automobilov priamo v areáli
hotela
Hotel musí zabezpečiť počas konania NMV minimálne 80 kusov prijímačov pre
tlmočenie a minimálne 50 kusov stolových mikrofónov
Súčasťou poskytnutia služieb je aj zabezpečenie klimatizovaného autobusu s
kapacitou min. 45 miest z hotela na návštevu vybraných projektov dňa 10.10.2018
s dojazdom do Bratislavy (presná trasa bude spresnená, predpokladá sa najazdenie cca
500 km, predpokladaný začiatok o 9:00 hod. z hotela a predpokladaný koniec v
Bratislave o 16:00).
V prípade, ak bude ponuku predkladať eventová alebo cestovná agentúra, je potrebné,
aby súčasťou ponuky bol už návrh konkrétneho plnenia predmetu zákazky. Teda
konkrétne miesto plnenia predmetu zákazky, potvrdené ponúknutým hotelovým
zariadením. Ponuka eventovej alebo cestovnej agentúry, ktorá nebude obsahovať
uvedené náležitosti bude vylúčená.

10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 18 028,57,PHZ bola určená emailovým prieskumom v súlade s § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, kde boli oslovení
6 potenciálni uchádzači, pričom 3 z nich zaslali predbežnú cenovú kalkuláciu v požadovanom rozsahu. Výpočet
PHZ predstavuje aritmetický priemer cenových ponúk v eurách bez DPH u tých 3 uchádzačov, ktorí predložili
ponuky v požadovanom rozsahu.

11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Na základe faktúry dodávateľa. Splatnosť faktúry je do 60 dní od jej doručenia. Predmet
zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov EŠIF. Fakturácia bude prebiehať podľa
skutočného plnenia predmetu zákazky

12. Podmienky účasti
- Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijného alebo obchodného registra:
Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu v oblasti predmetu zákazky. Pre účely
splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia uchádzač nepredkladá doklad o
oprávnení poskytovať službu (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského
registra), uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ z informačného systému verejnej
správy.

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za
poskytnutie služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu
zmluvy. Navrhovaná cena bude určená ako cena maximálna. Všetky navrhované ceny uvádza
uchádzač maximálne na dve desatinné miesta. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou
a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi
a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):
17.09.2018 do 11:00 hod.

15. Miesto na predloženie ponúk:
Ponuky je potrebné predkladať výlučne elektronicky na emailovú adresu:
katarina.belicova@vicepremier.gov.sk, katarina.mrazova@vicepremier.gov.sk

16. Ponuka musí obsahovať:
1. Doplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na
hodnotenie ponúk – podľa bodu č. 17.
2. Vyplnenú prílohu č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk, ktorá tvorí návrh na plnenie vo
formáte položkovitého rozpočtu (podrobný opis predmetu zákazky).

17. Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk

Návrh na plnenie kritéria

Kritérium

Návrh

Najnižšia
konečná
zmluvná cena v EUR Spolu...................EUR
vrátane
DPH.
Váha bez DPH
kritéria je 100 %.*

V ..................................

Sadzba DPH v zmysle

Návrh

platnej legislatívy

Spolu...................EUR
vrátane DPH

Meno
a priezvisko
štatutára
Dátum............................... uchádzača alebo ním poverenej Podpis
osoby

18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, slovenský jazyk.

19. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ
Áno, zákazka je spolufinancovaná z prostriedkov EŠIF (OP Technická pomoc).

Príloha: 1x

Návrh na plnenie vo formáte položkovitého rozpočtu (podrobný opis predmetu zákazky).

