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Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

 

 

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 (zákon) 

 
 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  
Úradný názov a sídlo:  

Adresa: 
Krajina:  
IČO:  

Kontaktné miesto:  
 
Kontaktná osoba:  
Telefón:  

e-mail:  
 
 
 
Názov predmetu zákazky:  

Centrum vedecko-technických informácií SR  
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava  
Slovenská republika  

00151882  

Centrum vedecko-technických informácií, Lamačská cesta 8/A,  
811 04 Bratislava  
Mgr. František Blanár 

02/69 295 426 

frantisek.blanar@cvtisr.sk 

Zabezpečenie spoločenskej večere pre účastníkov mítingu OECD INES LSO

 
Druh zákazky:  

 
Kategória služby číslo:  

 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

 
 
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

 
Služby  

 
17  

 
55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné 
služby  
 
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet 
zákazky. Nepovoľuje sa ponuka na časť zákazky. 
Nepovoľujú sa variantne riešenia. 

Hlavné miesto poskytovateľa služieb:  Centrum vedecko-technických informácií SR 
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava  

NUTS kód:  SK01  
 
 
Predpokladaná hodnota zákazky:  do 3 000 € bez DPH  

 
Opis predmetu zákazky:  
Služby spojené so zabezpečením spoločenskej večere pre účastníkov medzinárodného 
mítingu OECD INES LSO. Špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe (Príloha č. 1)  
 

Lehota na predkladanie ponúk: 10.2. 2014 do 12.00 hod.  

Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu  

v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky predložené v listinnej 

forme.  
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Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

Podmienky účasti:  

Reštauračné zariadenie s voľnou kapacitou pre 70 hostí (uzatvorená spoločnosť) na deň 26.2.2014 od 
19:30 do 23:00 

Reprezentačné historické priestory v centre Bratislavy, v tichom prostredí s bezproblémovým peším 
prístupom do centra mesta 

Sedenie za okrúhlymi stolmi s ôsmimi až deviatimi hosťami 

Zabezpečenie alternatívneho menu pre hostí so stravovacími obmedzeniami 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:  

1. Doklad o oprávnení poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského 
registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z 
obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet 
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky. V prípade, že 
uchádzačom je občianske združenie, alebo nadácia, uchádzač predloží potvrdenie Ministerstva vnútra 
SR o vedení v registri a stanovy/zriaďovaciu listinu.  

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH za službu podľa špecifikácie predmetu 
zákazky.  

 

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ: NIE  

 
 
Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile verejného obstarávania na www.cvtisr.sk:  3.2. 2014  
 

 
 
 
 
 

................................................ 
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
 generálny riaditeľ CVTI SR 
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Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky  

Druh služby/položky 

Množstvo/Termín jednotková 
cena bez DPH 

jednotková 
cena s DPH 

Celková cena 
bez DPH 

Celková cena s 
DPH 

Priestory 

Uzavreté reštauračné priestory v centre 
Bratislavy pre 70 hostí so sedením za 
okrúhlymi stolmi po 8/9 

26.2.2014 
    

šatňa 26.2.2014     

Služby 

obsluha 26.2.2014         

Catering 

Prípitok (sekt) 70/26.2.2014         

Minerálna voda perlivá/neperlivá 1 l 
30/26.2.2014         

Biele víno 0,3 l 70/26.2.2014         

Predjedlo 70/26.2.2014         

Polievka 70/26.2.2014         

Hlavné jedlo 70/26.2.2014         

Dezert 70/26.2.2014         

Káva/čaj 70/26.2.2014     

Spolu           * 

* Kritérium pre vyhodnotenie ponuky 


