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Výzva na predloženie cenovej ponuky 

(zadávanie zákazky podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Centrum vedecko-technických informácií SR 

Adresa:  Lamačská cesta 8/A, 811 04  Bratislava 

IČO:  00151882        

Kontaktná osoba:  Ing. Oto Léka 

Telefón:  +421 2 692 53 158 

Elektronická pošta:  oto.leka@cvtisr.sk 

Internetová adresa:  www.cvtisr.sk  

 

2. Druh zákazky: 

Zákazka na poskytnutie služby. Ide o zákazku s nízkou hodnotu podľa § 117 zákona 

o verejnom obstarávaní. 
 

3. Názov zákazky: 
Komplexné zabezpečenie ubytovania a stravovania počas konferencie národného projektu 

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pre učiteľov stredných škôl 
 

4. Opis predmetu zákazky: 

V zmysle prílohy č. 1 
 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: 

 V priestoroch úspešného uchádzača. 
 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

      Áno/Nie 
 

7.  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet: - uviesť CPV 

 55000000-0 - Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby 

Doplňujúce predmety 

 55110000-4 - Hotelové ubytovacie služby 

 55120000-7 - Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 

 55130000-0 - Iné hotelové služby 
 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: 
 Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. 

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky 

        26 066,00 € bez DPH 
 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: 
  Služba je požadovaná na 3 dni/2 noci od 11.04.2019 do 13.04.2019.  
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11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú: 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ. 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu 

prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje a to na základe Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku na projekt: „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. 

storočie“, zmluva o NFP č. OPĽZ/3/2017, kód ITMS2014+: 312011F057 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

Lehota splatnosti faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia. 

 

12. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky: 

Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača sa predkladajú e-mailom 

 Uchádzač predloží: 

1. návrh na plnenie kritéria spracovanú vo forme a rozsahu podľa Prílohy č. 2., 

zároveň uchádzač zadá aj celkovú cenu za predmet zákazky, 

2. ocenenie predmetu zákazky Konferencia IT akadémia -Príloha č.3  

3. podpísanú zmluvu oprávnenou osobou-  Príloha č.4 

 

13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

elektronicky prostredníctvom e-mailu oto.leka@zoznam.sk do 18.03.2019 do 08:00 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Spôsob určenia ceny.  

Verejný obstarávateľ zvolil kritérium pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej 

zákazky  v zmysle § 44 ods. 3 pís. c) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní:  

Najnižšia cena – cena v € s DPH celkom 

 

15. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: 

 Nevyhradená. 
 

16. Ďalšie informácie: Výsledkom VO bude Zmluva o poskytovaní ubytovacích, stravovacích 

a doplnkových služieb. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť  po kladnom vyjadrení sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim 

orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje dňom nasledujúcim po zverejnení v Centrálnom 

registri zmlúv vedených Úradom vlády SR. 

 

Prílohy: 

 Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritéria 

 Príloha č.2 – Ocenenie predmetu zákazky - tabuľka 

 Príloha č.3 – Zmluva + príloha č.1 opis predmetu zmluvy 

 

V Bratislave  dňa  08.03.2019 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:     Ing. Oto Léka 


