Výzva na predloženie cenovej ponuky
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. PT 32/2018

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Žehrianska 9
851 07 Bratislava 5
42134943
2022673994
nie sme platcami DPH
PhDr. Romana Kanovská, riaditeľka
Ing. Veronika Hujsiová
+421-2 68 26 02 17
+421-2 68 26 02 42
veronika.hujsiova@nucem.sk

2. Názov zákazky / predmet obstarávania: Nájom konferenčných priestorov s prezentačnou
technikou a zabezpečenie cateringu

3. Druh zákazky:
☐
Tovary

☒

Služby

☐

Práce

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  26 291,70 EUR bez DPH
5. Kód CPV: 55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Bratislava
7. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je nájom konferenčných priestorov s prezentačnou technikou pre
potreby organizovania 5. PIAAC medzinárodnej konferencie v termíne 28.11.-29.11.2018
v Bratislave a zabezpečenie cateringu pre účastníkov v rozsahu podľa nasledujúcej
špecifikácie:
 Počet prenajímaných miestností a čas ich využitia:
28.11.2018:

-

v čase cca od 07.00 h – 18:00 h požaduje verejný obstarávateľ prenájom
konferenčnej miestnosti s kapacitou max. 250 osôb a usporiadaním typu okrúhle
stoly, príp. kombinácia okrúhlych stolov s iným typom sedenia



Catering:

-

coffee break dopoludnia ( pozostávajúci z: kávy, čaju, nealko nápojov, sladkého
a slaného pečiva, príp. chlebíčkov/jednohubiek a pod.)
obed formou bufetu (pozostávajúci z polievky a hlavného jedla s možnosťou
výberu mäsitý/bezmäsitý, nealko nápoja)
coffee break popoludní ( pozostávajúci z: kávy, čaju, nealko nápojov, sladkého
a slaného pečiva, príp. chlebíčkov/jednohubiek a pod.)

29.11.2018:

-


-

Počet prenajímaných miestností a čas ich využitia:
v čase cca od 07.00 h – 14:00 h požaduje verejný obstarávateľ prenájom
konferenčnej miestnosti s kapacitou max. 250 osôb a usporiadaním typu okrúhle
stoly, príp. kombinácia okrúhlych stolov s iným typom sedenia
Catering:
coffee break dopoludnia (pozostávajúci z: kávy, čaju, nealko nápojov, sladkého
a slaného pečiva, príp. chlebíčkov/jednohubiek a pod.)
obed formou bufetu (pozostávajúci z polievky a hlavného jedla s možnosťou
výberu mäsitý/bezmäsitý, nealko nápoja)

-

Konferenčná miestnosť bude vybavená možnosťou prístupu k elektrickej sieti,
pódiom, prezentačnou technikou, (dataprojektor, 2 ks plátno, 2 mikrofóny,
rečnícky pult s mikrofónom, ozvučenie a WIFI internetové pripojenie v miestnosti,
notebook, príp. možnosť pripojenia vlastného notebooku).



Pre potreby úvodnej registrácie verejný obstarávateľ požaduje dodanie stolov
a stoličiek vo vstupných priestoroch (počet bude upresnený po vzájomnej dohode
s vybratým uchádzačom) s manipulačnou plochou pre umiestnenie informačných
a propagačných tabúľ. Verejný obstarávateľ požaduje dodanie stola a stoličiek pre
max. 6 osôb, ktoré budú umiestnené na pódiu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť konečný počet účastníkov
konferencie pre účely zabezpečenia cateringu do 20.11.2018
verejný obstarávateľ požaduje uviesť minimálny počet účastníkov, pri ktorom vie
predmetná spoločnosť garantovať zabezpečenie konferencie a ponúknutú
jednotkovú cenu na osobu
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Spôsob určenia ceny:
Do cenovej kalkulácie požadujeme zahrnúť všetky náklady spojené s poskytnutím
predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za
prípadné dodatočné náklady, ktoré si do ceny predmetu zákazky opomenul započítať.
Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu
vzniknutých nákladov a primeranosť zisku.
Navrhnutá cena bude vyjadrená v eurách bez aj s DPH, ak je navrhovateľ platiteľom DPH.
Ak navrhovateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

8. Podmienka účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods.1 písm. e) zákona.
Splnenie tejto podmienky preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov
jedným z nasledujúcich spôsobov nasledovne:
a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona - dokladom o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky
alebo

b) zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 zákona a z
ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.
V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade s bodom 10.1.1 písm. a) a
túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ
prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
V súlade s § 187 ods. 7 zákona, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis v
zozname hospodárskych subjektov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016
zápisom v rozsahu zapísaných skutočností.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. V prípade, že uchádzač je
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie
uvedených dokladov ako sken týchto dokladov spolu s predložením ponuky.
Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 10. tejto výzvy na predkladanie ponúk a
nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho
ponuka zaradená do hodnotenia.
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9. Kritérium vyhodnotenia prieskumu trhu – cenových ponúk:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky, t.j. za celkový
predpokladaný počet účastníkov konferencie v trvaní 2 dní vrátane ceny za
prenájom konferenčnej miestnosti a jej požadovaného technického vybavenia
10. Obsah ponuky:
Obsah ponuky tvoria doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie
podmienok účasti podľa bodu 8. tejto výzvy.
Cenová tabuľka s nacenenými položkami - vyplnenú a podpísanú tabuľku uvedenú
v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - vyplnenú a podpísanú
tabuľku uvedenú v Prílohe č. 2 tejto výzvy.
11. Lehota a spôsob predkladania cenových návrhov:
Lehota na predkladanie cenových ponúk: 21.08.2018 do 12.00 hod.
Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť heslo: „Nájom konferenčných priestorov
s prezentačnou technikou a zabezpečenie cateringu
Návrhy musia byť doručené e-mailom na adresu: veronika.hujsiova@nucem.sk
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne
oskenované a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú e-mailovú
adresu.
12. Zmluvné podmienky: Zákazka bude realizovaná na základe oficiálnej objednávky
verejného obstarávateľa zaslanej e-mailovou formou.
13. Podmienky financovania:
Verejný obstarávateľ uhradí predmet zákazky po jeho dodaní na základe faktúry
dodávateľa. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia do
podateľne Verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky.
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z EÚ fondu - Európskeho sociálneho fondu
(ESF).
Z tohto dôvodu sa úspešný uchádzač zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho
s poskytnutými službami, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR(ďalej len „MŠVVaŠ SR) a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného
auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu,
Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a
osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej
Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných
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záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

14. Otváranie ponúk: bez prítomnosti uchádzačov
15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2018
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená žiadna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá stanoveným požiadavkám na predmet
zákazky
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku
finančných prostriedkov, ktorú má na daný účel vyčlenenú, t. j. sumu 26 291,70 EUR bez
DPH (sumu PHZ),

V Bratislave dňa: 13.08.2018

Zodpovedný zamestnanec: Ing. Veronika Hujsiová,
koordinátor implementácie projektov
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Príloha č. 1 - PT - Cenová tabuľka - Nájom konferenčných priestorov s prezentačnou technikou a zabezpečenie cateringu
Základné údaje
Názov / obchodné meno uchádzača:
Adresa sídla uchádzača:
IČO:
Ulica č.:
Obec:
PSČ:

Špecifikácia obstarávaných služieb
28. november 2018 - prenájom miestnosti
pre 250 osôb od 7:00 -18:00 hod. vrátane
technického vybavenia (rečn.pult s mikrofónom,
ozvučenie, projektor + 2 ks plátno,2 ks hand
mikrofóny notebook, WIFI pripojenie, pódium)
Coffee break ( pozostávajúci z: kávy, čaju,
nealko nápojov, sladkého a slaného pečiva, príp.
chlebíčkov/jednohubiek a pod.)
obed formou bufetu (pozostávajúci z polievky a
hlavného jedla s možnosťou výberu
mäsitý/bezmäsitý, nealko nápoja)

Cena bez DPH za jedn.

Sadza DPH v %

DPH v EUR

Cena s DPH v EUR za jedn.

Cena bez DPH v EUR spolu

Sadza DPH v %

DPH v EUR

Cena s DPH v EUR spolu

Cena bez DPH za jedn.

Sadza DPH v %

DPH v EUR

Cena s DPH v EUR za jedn.

Cena bez DPH v EUR spolu

Sadza DPH v %

DPH v EUR

Cena s DPH v EUR spolu

1

250

Coffee break popoludní ( pozostávajúci z: kávy,
čaju, nealko nápojov, sladkého a slaného pečiva,
príp. chlebíčkov/jednohubiek a pod.)
Celková cena spolu

Špecifikácia obstarávaných služieb
28. november 2018 - prenájom miestnosti
pre 250 osôb od 7:00 -14:00 hod. vrátane
technického vybavenia (rečn.pult s mikrofónom,
ozvučenie, projektor + 2 ks plátno,2 ks hand
mikrofóny notebook, WIFI pripojenie, pódium)
Coffee break ( pozostávajúci z: kávy, čaju,
nealko nápojov, sladkého a slaného pečiva, príp.
chlebíčkov/jednohubiek a pod.)
obed formou bufetu (pozostávajúci z polievky a
hlavného jedla s možnosťou výberu
mäsitý/bezmäsitý, nealko nápoja)
Celková cena

1

250

Celková cena spolu za konferenciu, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. - 29. novembra 2018

V......................... dňa .............2018
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

NÁVRH UCHÁDZAČA
NA PLNENIE KRITÉRIA
NA VYHODNOTENIE PONÚK
Názov zákazky: „Nájom konferenčných priestorov s prezentačnou technikou
a zabezpečenie cateringu“.

1. Základné údaje
Názov / obchodné meno uchádzača:
Adresa sídla uchádzača:
IČO:
Ulica č.:
Obec:
PSČ
Kontaktná osoba uchádzača
(uveďte kontaktné údaje osoby poverenej
zastupovať uchádzača)
Meno
Priezvisko
Titul
Funkcia
Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE platiteľom DPH.
2. Cena obstarania predmetu zákazky v EUR
P.č.

1.

Kritérium

CENA
v EUR
bez DPH

Sadzba
DPH
V%

Suma
DPH
v EUR

CENA
v EUR
vrátane
DPH

Najnižšia
cena v
EUR s DPH

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom
obstarávania, t.j. náklady za catering za predpokladaný počet 250 účastníkov, cenu za
prenájom konferenčnej miestnosti v dňoch 28. a 29. novembra 2018, vrátane požadovaného
technického vybavenia. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú verejnému obstarávateľovi
žiadne iné náklady.

V......................... dňa ..............2018

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

