
INŠTITÚT PRE VÝSKUM PRÁCE A RODINY 

Institute   for   Labour   and   Family   Research 
ŽUPNÉ NÁMESTIE Č. 5-6 

812 41 BRATISLAVA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky/ Prieskum trhu 

1 Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Inštitút pre výskum práce a rodiny (ďalej IVPR) 

Župné námestie 5-6 

812 41 Bratislava  

IČO: 308474 51 

 

2 Kontaktná osoba:   

JUDr. Martin Boržík, LL.M. 

Telefón: 0915995846 

E-mail: martin.borzik@smarting.sk  

Internetová adresa: www.ivpr.gov.sk  

3. Názov predmetu zákazky:  

Prenájom školiacich miestností s technikou, ubytovacie a cateringové služby pre potreby 

školení 

 

4. Miesto dodania/poskytnutia predmetu zákazky: 

Nitra 

5. Stručný opis zákazky 

Predmetom zadávania zákazky sú rámcové služby – priebežné zabezpečenie školiacich 

miestností pre 57 účastníkov vrátane súvisiacej techniky, ubytovanie – 200 osobonocí 

v jednolôžkových izbách rámcovo v mesiacoch apríl, máj, resp. jún 2015 + cateringové služby 

v podobe podania 1x hlavného jedla s polievkou pre každého účastníka denne a raňajky pre 

každého ubytovaného účastníka.  

6. Celkové množstvo, rozsah, špecifikácia : 

Rozsah a špecifikácia školiacich miestností a techniky: 

- školiace miestnosti sa požadujú v rozsahu štyroch súčasne počas jedného týždňa školení 

v priestoroch dodávateľa, táto požiadavka vychádza z potreby vhodného zabezpečenia 

logistiky lektorov i pracovníkov obstarávateľskej organizácie. Pre účely predídenia 

akýchkoľvek pochybností, predmetom prenájmu je 20 nájmodní počas 5 pracovných 

dní (4 miestnosti paralelne) v mesiacoch apríl, máj, jún 2015, 
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- každá zo štyroch školiacich miestností musí byť prirodzene dimenzovaná na min. 15 

účastníkov, ktorí budú mať k dispozícii sedenie a písací stôl alebo lavicu, 

- vybavenie každej zo školiacich miestností: 

o dataprojektor 

o notebook 

o flipchart tabuľa + flipchart papier – fixky 

o poznámkové bloky pre účastníkov + perá  

o premietacie plátno 

o internetové pripojenie wifi (otvorené pripojenie alebo zaheslované 

s poskytnutým heslom). 

Rozsah a špecifikácia ubytovacích služieb: 

- požaduje sa ceznočné ubytovanie pre 40 účastníkov školení v jednolôžkových izbách 

(alebo dvojlôžkových, obsadených jedným človekom) v objekte, ktorý je totožný 

s objektom, v ktorom sa nachádzajú školiace miestnosti (resp. v rámci prechodu suchou 

nohou), a to v období apríl, máj, resp. jún 2015. Maximálny počet objednaných 

prenocovaní je 200, pričom sa podľa operatívnych možností objednajú služby počas 1 

týždňa od pondelka do piatku (t.j. 5 pracovných dní po 40 ubytovaných účastníkov 

v jednom týždni) 

- izby budú vybavené sociálnymi zariadeniami (vrátane sprchovacieho kúta alebo vane),  

- izby v ubytovacom zariadení budú spĺňať klasifikáciu 3 hviezdičkového hotela podľa 

vyhlášky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie 

zariadenia  

Rozsah a špecifikácia cateringových služieb: 

- požaduje sa jedno hlavné jedlo (obed) denne a raňajky pre ubytovaných účastníkov 

v minimálnom rozsahu, vyžadovanom pre zákonné zabezpečenie stravovania 

zamestnancov. Pre predídenie akýmkoľvek pochybnostiam sú počty stravníkov 

nasledovné: 

o 200 raňajok, 

o 285 obedov s polievkou.  

- pri obede musí byť na výber štandardné jedlo a vegetariánske jedlo a stravná jednotka 

musí spĺňať hmotnostné požiadavky na dospelého človeka. 

7. Cena a spôsob určenia ceny 

 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 

 Cenu žiadame stanoviť s požadovanou špecifikáciou predmetu zákazky uvedenou 

v bode 6 tejto Výzvy. 

 Ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa služby (adresa, telefón, e-mail, 

IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie vrátane IBAN, kontaktná osoba s kontaktnými 

údajmi), musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za uchádzača, alebo v jeho 

mene.  

 Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. 

 Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku len na celý predmet zákazky.  



 Uchádzač berie na vedomie, že celkový počet prenocovaní a/alebo poskytnutia 

cateringu sa môže operatívne zmeniť počas trvania projektu, pričom dodávateľ bude 

fakturovať iba skutočne využité služby. 

 Pre vyjasnenie akýchkoľvek pochybností, uchádzač nacení jednou cenou s DPH (resp. 

bez DPH, ak nie je platcom DPH) nasledovný objem zákazky: 

o 200 osobonocí ubytovania v mesiacoch apríl-jún 2015 

o 200 raňajok 

o 285 obedov s polievkou 

o 20 nájmodní školiacich miestností počas 5 pracovných dní (4 miestnosti 

paralelne) 

8. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

neuvádza sa 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania služby 

Lehota dodania služby: rámcovo apríl až jún 2015 podľa skutočných potrieb obstarávateľskej 

organizácie 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

Ponuka sa bude vyhodnocovať na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky. Ponuku 

uchádzača, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, to 

znamená, že sa hodnotí cena celkom (cena s DPH). Oznámenie o výsledku bude uchádzačom 

zaslané mailom. S úspešným uchádzačom sa uzatvorí zmluva. 

 

 11. Použije sa elektronická aukcia  

Nie 

12. Podmienky účasti   

 Uchádzač predloží cenovú ponuku (cena celkom s DPH) na predmet zákazky, ktorý je 

špecifikovaný v bode 7 tejto Výzvy. 

 Uchádzač predloží aktuálnu kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu (výpis 

z obchodného registra, príp. Živnostenský list, na ktorom musí byť predmet podnikania 

oprávňujúci navrhovateľa na poskytnutie všetkých služieb, ktoré sú predmetom 

obstarávania, alebo iný doklad o oprávnení poskytovať službu).  

 

13.  Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk  

Poštou, alebo osobne na sekretariát:  

Inštitút pre výskum práce a rodiny 

Župné námestie 5-6 

812 41 Bratislava 

alebo e-mailom na adresu: martin.borzik@smarting.sk  
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Ponuky doručené poštou sa predkladajú v uzavretom obale s uvedením mena, sídla uchádzača 

alebo miesta podnikania a mailovej adresy kontaktnej osoby. 

Označenie ponuky uchádzača: SÚŤAŽ-NEOTVÁRAŤ 

Heslo súťaže: školenia NP Profesionalita IVPR 2015 – NR  

Za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená do 30.04.2015 do 12:00 hod. 

na sekretariát IVPR, alebo na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Ponuky sa predkladajú 

v slovenskom jazyku. 

14. Ostatné: 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena 

za dodanie predmetu zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným 

obstarávateľom pre predmet zákazky, alebo neobsahuje všetky podklady uvedené v tejto 

výzve. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky 

v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom 

následne nebude uzavretá zmluva s úspešným uchádzačom, resp. zmluvný vzťah bude 

priebežne uzatváraný objednávkami. 

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok 

zadávania zákazky. 
 


