
M i n i s t e r s t v o  v n ú t r a  S l o v e n s k e j  r e p u b l ik y  
C e n t r u m  p o d p o r y  Ž il in a

Kuzmányho 26, 012 23 Žilina 
CPZA-OMTZ-77-003/2013 Žilina 24. 05. 2013

VÝZVA 
na predloženie ponuky 

zákazka s nízkou hodnotou
(podľa ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
Sídlo organizácie: Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
IČO: 00151866
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

Meno a priezvisko: Mgr. Andrea Remencová 
tel. 0961405400
fax 0961405409
email: andrea.remencova@minv.sk

2. Predmet zákazky
Zabezpečenie XVII. ročníka krajskej súťaže v hasičskom športe 2013 konanej v Martine 

v dňoch 05. - 06. 06. 2013 na základe Pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 
10/2013 o organizovaní súťaží v hasičskom športe v roku 2013, v nasledovnej špecifikácii:

P.č. Označenie Predpoklad.
množstvo

Cena za 
jednotku 
bez DPH

Cena spolu 
za

predpoklad, 
množstvo 
bez DPH

1. Menu dňa 05. 06. 2013:
hrachová alebo šošovicová polievka 0,33 1
kuracie stehno pečené 300 g, ryža 200 g, zel. obloha 120 g
zákusok 1 ks

minerálka / čapovaná kofola 0,2 1

180 porcií 
180 porcií 
180 porcií 
180 porcií

2. Menu dňa 06. 06. 2013:
slepačí alebo hovädzí vývar s rezancami 0,33 1
rezeň bravčový 150 g, zem. Kaša 200 g, zel. obloha 120 g
zákusok 1 ks
minerálka / čapovaná kofola 0,2 1

180 porcií 
180 porcií 
180 porcií 
180 porcií

3. Recepcia na deň 05. a 06. 06. 2013 (teplý a studený bufet, t. 
j. mini rezne z kuracieho a bravčového mäsa, mini jaternice 
a klobásy, pečené koleno, obložené misy, minerálna voda, 
káva, čaj, cukor a pod.

2 x 30 ľudí
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4. Prenosné toalety 2 ks

5. Farebný papier 160 g (4 - 5 odtieňov pastelovej farby) 5 bal

6. Zatváracie dosky na pamätné listy, formát A4 s logom a 
nápisom KR HaZZ v Žiline

30 ks

7. Igelitová taška s logom a nápisom KR HaZZ v Žiline 50 ks
8. Plakety pre hostí, drevené so stojanom, s textom a logom 

KR HaZZ v Žiline, príp. obrázkom s hasičským motívom
30 ks

9. Fólia laminovacia, form át A4, 2x150 micron 100 ks

10. Papier vizitkový, form át A4, biely 50 ks

11. Pohár PVC na studené nápoje, 0,3 1 300 ks

12. Pohár PVC na teplé nápoje, 0,2 1 300 ks

13. Lyžička PVC kávová 300 ks

14. Servítky papierové biele 500 ks

15. Sáčky plastové do smetných košov, 80 1 30 ks

16. Cena celkom bez DPH v €

17. Výška DPH v €

18. Cena celkom s DPH v €

- stravovanie musí byť zabezpečené v reštaurácii v blízkosti OR HaZZ v Martine na deň 05. a 06. 
06. 2013 pre cca 180 osôb, vo výške stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 
hodín podľa zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách,
- recepcia na deň 05. a 06. 06. 2013 pre cca 30 hostí v priestoroch OR HaZZ v Martine
- prenosné toalety s umiestnením na OR HaZZ v Martine dňa 5.6.2013 do 9.00 hod.

a) Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Predpokladaná hodnota je vo výške 2.100,- € bez DPH na celý predmet zákazky.

b) Lehota na predkladanie ponúk
28. 05. 2012 do 11:00 hod.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie 

ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky na 
poštovú prepravu.

c) Miesto predkladania ponúk
Názov organizácie: Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Žilina 
Sídlo organizácie: Kuzmányho 26, 012 23 Žilina 
IČO: 00151866
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

Meno a priezvisko: Mgr. Andrea Remencová 
tel. 0961405400
fax 0961405409
email: andrea.remencova@minv.sk

Ponuku je možné doručiť opečiatkovanú poštovou zásielkou, faxom, emailom alebo osobne.

d) Jazyk ponuky
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 

jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá ponuku v pôvodnom
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jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených 
v českom jazyku.

e) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za celý predmet zákazky, vrátane dopravy do miesta dodania. Uchádzač uvedie 

cenu bez DPH a s DPH za jednotlivé položky a cenu bez DPH a s DPH celkom za predpokladané 
množstvo v „€“a zároveň vykoná súčet všetkých cien. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, 
na túto skutočnosť upozorní vo svojej cenovej ponuke.

Výsledný súčet cien bude porovnaný medzi uchádzačmi navzájom. Víťazom sa stane ponuka 
uchádzača s najnižším končeným súčtom za celý predmet zákazky.

f) Typ zmluvy a trvanie zmluvy
„Objednávka“.

g) Miesto a termín dodávky služby
Miesto dodania služby: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Martin

Viliama Žingora 30 
036 01 Martin 

Termín dodania služby: 05. a 06. 06. 2013

h) Požadované obchodné podmienky
- v cenovej ponuke budú zahrnuté všetky náklady vrátane dopravy, poštovného, balného a pod.
- verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky

- dátum splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní

i) Doplňujúce doklady a informácie
- na základe kritéria na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému 

verejný obstarávateľ zašle objednávku podľa predloženej cenovej ponuky, neúspešných uchádzačov 
nebude verejný obstarávateľ informovať o vyhodnotení ponúk

- uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu 
vznikli s prípravou a doručením ponuky

- v cenovej ponuke bude uvedená kontaktná osoba (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail) 
a identifikačné údaje dodávateľa (názov, adresa alebo sídlo uchádzača, štatutárny zástupca. IČO. IČ 
DPH. bankové spojenie, číslo účtu).

f .  r .
pplk. JUDr. Mifan Krčmárik 

riaditeľ Centra podpory 
Ministerstva vnútra SR v Žiline


