Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky
pre rómske komunity
Č. p.: USVRK-OIP-2018/001282-007

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 438/2015 Z. z
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Úrad
splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske
komunity
Adresa:
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Sídlo úradu:
Vajnorská 25, 832 56 Bratislava
Krajina:
Slovenská republika
Internetová adresa organizácie:
http://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod
Kontaktná osoba:
Ing. Lénard Seres
Telefón:
+421 961 685 083
E-mail:
lenard.seres@minv.sk
II. OPIS
Názov zákazky:
Metodicko-inštruktážne workshopy pre inkluzívne tímy - materiálno technické zabezpečenie
Druh zákazky: služba
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
CPV
55100000-1
Hotelové služby
Doplňujúce predmety:
CPV
55110000-4
Hotelové ubytovacie služby
CPV
55120000-7
Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch
CPV
55130000-0
Iné hotelové služby
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti, z ktorých každá časť bude predmetom samostatného
vyhodnotenia a samostatnej objednávky (podľa počtu miest, ktorých sa požaduje poskytnutie služby).
1. časť: Predmet zákazky v meste Michalovce a blízkom okolí:
Počet vzdelávacích aktivít: 1, v termíne 17.-18.01.2019
(náhradný termín v mesiacoch január až február podľa spresnenia)
2. časť: Predmet zákazky v meste Košice a blízkom okolí:
Počet vzdelávacích aktivít 1, v termíne 28.-29.1.2019
(náhradný termín v mesiacoch január až február podľa spresnenia)
3. časť: Predmet zákazky v meste Spišská Nová Ves a blízkom okolí:
Počet vzdelávacích aktivít 1, v termíne 24.-25.1.2019,
(náhradný termín v mesiacoch január až február podľa spresnenia)
4. časť: Predmet zákazky v meste Nitra a blízkom okolí:
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Počet vzdelávacích aktivít 1, v termíne 28.-29.1.2019.
(náhradný termín v mesiacoch január až február podľa spresnenia)
Hlavné miesto poskytovania služieb: Slovenská republika
Termín splnenia zákazky: január-február 2019
Opis predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ v rámci Národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí
z marginalizovaných rómskych komunít I.“ (ďalej len „NP PRIM“ alebo „Národný projekt“), ktorý
realizuje MV SR/ÚSVRK na základe Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku, záznam/spis: 0009851/2018, SEP-IMRK4/2018/001688, obstaráva služby
spojené so vzdelávaním „Metodicko-inštruktážne workshopy pre inkluzívne tímy”.
Predmet obstarávania pozostáva zo zabezpečenia výučbových miestností s materiálno-technickým
vybavením, zo zabezpečenia ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávania v určených miestach,
regiónoch. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená podľa celkových skutočných nákladov
rovnakých služieb, ktoré boli obstarávané v mesiaci november 2018, č.p.: USVRK-OIP-2018/001282004.
Verejný obstarávateľ v rámci Národného projektu obstaráva výučbové miestnosti s materiálno
technickým vybavením na max. 8 hodín/deň (1 vzdelávacia aktivita v rozsahu 2 dní), ubytovanie na
1 noc pre 30 osôb, stravovanie v rozsahu plnej penzie pre 30 osôb v určených obciach a ich blízkom
okolí podľa regiónov (obsah, požiadavky na materiálno technické zabezpečenie v rámci jednej aktivity
v trvaní 2 dní „Metodicko-inštruktážne workshopy pre inkluzívne tímy je uvedený nižšie v bode
„Technická špecifikácia predmetu zákazky“) v období január 2019 až február 2019.
Technická špecifikácia predmetu zákazky
Obsah, požiadavky na materiálno technické zabezpečenie v rámci jednej aktivity v trvaní 2 dní.
Presná
P.č.
Názov tovaru
Technické vlastnosti
Jednotka
hodnota
1.
Veľká výučbová Výučbová miestnosť kapacitou 30 miest
ks
1
miestnosť
s technickým vybavením ako notebook
a dataprojektor, flipchart/biela tabuľa, sada fixiek.
Výučbová miestnosti sa môže nachádzať aj mimo
ubytovacích kapacít, maximálnym časom presunu
do 5 minút. Využitie výučbovej miestnosti 1. deň
od 12:00 do 20:00 hodín, 2. deň od 8:00 do 16:00
hodín.
2.
Malá výučbová
Výučbová miestnosť kapacitou 15 miest
ks
1
miestnosť
s technickým vybavením flipchart/biela tabuľa,
sada fixiek. Výučbová miestnosti sa môže
nachádzať aj mimo ubytovacích kapacít,
maximálnym časom presunu do 5 minút. Využitie
výučbovej miestnosti 1. deň od 12:00 do 20:00
hodín, 2. deň od 8:00 do 16:00 hodín.
3.
Ubytovanie
Ubytovanie v ubytovacom zariadení typu penzión
osoba
30
v kvalitatívnom štandarde 3 hviezdičiek,
ubytovanie v izbách po dve, maximálne tri osoby.
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4.

Stravovanie

Súčasťou izby je sociálne zariadenie (min. WC,
umývadlo, sprcha) Kapacita pre 30 osôb.
Stravovanie v rozsahu: 1. deň večera, 2. deň
raňajky a obed. Na každý výučbový deň (na 2 dni)
občerstvenie (káva/čaj, mlieko, cukor, minerálna
voda, sušienky) pre 30 osôb.

osobodeň

30

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 5 019,42 € bez DPH
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky, vo výškach (v sume) bez DPH pre jedno stretnutie bola
stanovená na základe celkových skutočných nákladov rovnakých služieb, ktoré boli obstarávané
v mesiaci november 2018, č.p.: USVRK-OIP-2018/001282-004 nasledovne:
1. časť: Mesto Michalovce a blízke okolie: 933,34€,
2. časť: Mesto Košice a blízke okolie: 1 625,50€,
3. časť: Mesto Spišská Nová Ves a blízke okolie: 782,50€,
4. časť: Mesto Nitra a blízke okolie: 1678,08€.
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Komunikácia:
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstrávateľom
a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňované prostriedkami elektronickej komunikácie, e-mailom.
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: do 19.12.2018
Čas: 12:00 hod.
Spôsob predkladania ponúk:
- Formou elektronickej komunikácie na e-mail (kontakt uvedený v časti I.),
- Uchádzač pri elektronickom zaslaní ponuky do predmetu mailovej správy uvedie: “Ponuka na
materiálno-technické zabezpečenie Metodicko-inštruktážnych workshopov NP PRIM” a pripojí
ponuku vo forme uvedenej v Prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.
- Predložené ponuky musia byť podpísané a opečiatkované uchádzačom a zaslané vo formáte pdf.
(naskenovaný dokument),
- Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do obstarávania,
- Predmet zákazky je rozdelený na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na príslušnú časť predmetu
zákazky alebo na celý predmet zákazky,
- Navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR ako cena maximálna vrátane DPH. Uchádzačom
navrhovaná cena, musí obsahovať všetky náklady spojené s materiálno technickým
zabezpečením metodicko inštruktážnych workshopov. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní
na túto skutočnosť v ponuke.
V. PODMIENKY ÚČASTI
Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia verejný obstarávateľ
vyžaduje aby uchádzač bol oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Pri vyžiadaní obstarávateľom uchádzač je
povinný predložiť doklad o uvedenom oprávnení.

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
- najnižšia cena s DPH pre príslušnú časť predmetu zákazky.
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VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
- Výsledkom verejného obstarávania bude zadanie zákazky úspešnému uchádzačovi formou
objednávky,
- Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania
na základe objednávky,
- Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu,
- Zmluvný vzťah končí riadnym dodaním služby a uhradením zmluvnej čiastky,
- Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.
VIII. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve.
V Bratislave dňa 11.12.2018
v.r. Mgr. Adriana Ďatková,
riaditeľka Odboru implementácie projektov,
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Príloha č.1: Cenová ponuka pre NP PRIM (Metodicko-inštruktážne workshopy) pre jednotlivé časti
zákazky
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CENOVÁ PONUKA PRE NP PRIM (METODICKO-INŠTRUKTÁŽNE WORKSHOPY)
1. časť: Mesto Michalovce a blízke okolie v termíne 17.- 18.1.2019
Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Kontaktná adresa:
IČO:
DIĆ:
IČ DPH
Tel.:
E-mail:
P.č.

Názov tovaru

Technické vlastnosti

Jednotka

1.

Veľká výučbová
miestnosť

1 miestnosť
na 2 dni/ 1
stretnutie

2.

Malá výučbová
miestnosť

3.

Ubytovanie

4.

Stravovanie

Výučbová miestnosť kapacitou 30 miest
s technickým vybavením ako notebook
a dataprojektor, flipchart/biela tabuľa, sada
fixiek. Výučbová miestnosti sa môže nachádzať
aj mimo ubytovacích kapacít, maximálnym
časom presunu do 5 minút. Využitie výučbovej
miestnosti 1. deň od 12:00 do 20:00 hodín, 2.
deň od 8:00 do 16:00 hodín.
Výučbová miestnosť kapacitou 15 miest
a technickým vybavením flipchart/biela tabuľa,
sada fixiek. Výučbová miestnosti sa môže
nachádzať aj mimo ubytovacích kapacít,
maximálnym časom presunu do 5 minút.
Využitie výučbovej miestnosti 1. deň od 12:00 do
20:00 hodín, 2. deň od 8:00 do 16:00 hodín.
Ubytovanie v ubytovacom zariadení typu
penzión v kvalitatívnom štandarde 3 hviezdičiek,
ubytovanie v izbách po dve, maximálne tri
osoby. Súčasťou izby je sociálne zariadenie (min.
WC, umývadlo, sprcha) Kapacita pre 30 osôb.
Stravovanie v rozsahu plnej penzie. Prvý deň
večera, druhý deň raňajky a obed. Na každý
výučbový deň (na 2 dni) občerstvenie (káva/čaj,
mlieko, cukor, minerálna voda, sušienky) pre 30
osôb.

Cena za
MJ bez
DPH:

Cena
celkom
za MJ
s DPH

1 miestnosť
na 2 dni/ 1
stretnutie

1 noc pre 30
ľudí/ 1
stretnutie

na 2 dni pre
30 ľudí/ 1
stretnutie

Celková cena služieb pre 1 stretnutie v eur s DPH:

Dňa:...........................................

Podpis a pečiatka:...............................................
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CENOVÁ PONUKA PRE NP PRIM (METODICKO-INŠTRUKTÁŽNE WORKSHOPY)
2. časť: Mesto Košice a blízke okolie v termíne 28.- 29.1.2019
Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Kontaktná adresa:
IČO:
DIĆ:
IČ DPH
Tel.:
E-mail:
P.č.

Názov tovaru

Technické vlastnosti

Jednotka

1.

Veľká výučbová
miestnosť

1 miestnosť
na 2 dni/ 1
stretnutie

2.

Malá výučbová
miestnosť

3.

Ubytovanie

4.

Stravovanie

Výučbová miestnosť kapacitou 30 miest
s technickým vybavením ako notebook
a dataprojektor, flipchart/biela tabuľa, sada
fixiek. Výučbová miestnosti sa môže nachádzať
aj mimo ubytovacích kapacít, maximálnym
časom presunu do 5 minút. Využitie výučbovej
miestnosti 1. deň od 12:00 do 20:00 hodín, 2.
deň od 8:00 do 16:00 hodín.
Výučbová miestnosť kapacitou 15 miest
a technickým vybavením flipchart/biela tabuľa,
sada fixiek. Výučbová miestnosti sa môže
nachádzať aj mimo ubytovacích kapacít,
maximálnym časom presunu do 5 minút.
Využitie výučbovej miestnosti 1. deň od 12:00 do
20:00 hodín, 2. deň od 8:00 do 16:00 hodín.
Ubytovanie v ubytovacom zariadení typu
penzión v kvalitatívnom štandarde 3 hviezdičiek,
ubytovanie v izbách po dve, maximálne tri
osoby. Súčasťou izby je sociálne zariadenie (min.
WC, umývadlo, sprcha) Kapacita pre 30 osôb.
Stravovanie v rozsahu plnej penzie. Prvý deň
večera, druhý deň raňajky a obed. Na každý
výučbový deň (na 2 dni) občerstvenie (káva/čaj,
mlieko, cukor, minerálna voda, sušienky) pre 30
osôb.

Cena za
MJ bez
DPH:

Cena
celkom
za MJ
s DPH

1 miestnosť
na 2 dni/ 1
stretnutie

1 noc pre 30
ľudí/ 1
stretnutie

na 2 dni pre
30 ľudí/ 1
stretnutie

Celková cena služieb pre 1 stretnutie v eur s DPH:

Dňa:...........................................

Podpis a pečiatka:...............................................
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CENOVÁ PONUKA PRE NP PRIM (METODICKO-INŠTRUKTÁŽNE WORKSHOPY)
3. časť: Mesto Spišská Nová Ves a blízke okolie v termíne 24.- 25.1.2019
Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Kontaktná adresa:
IČO:
DIĆ:
IČ DPH
Tel.:
E-mail:
P.č.

Názov tovaru

Technické vlastnosti

Jednotka

1.

Veľká výučbová
miestnosť

1 miestnosť
na 2 dni/ 1
stretnutie

2.

Malá výučbová
miestnosť

3.

Ubytovanie

4.

Stravovanie

Výučbová miestnosť kapacitou 30 miest
s technickým vybavením ako notebook
a dataprojektor, flipchart/biela tabuľa, sada
fixiek. Výučbová miestnosti sa môže nachádzať
aj mimo ubytovacích kapacít, maximálnym
časom presunu do 5 minút. Využitie výučbovej
miestnosti 1. deň od 12:00 do 20:00 hodín, 2.
deň od 8:00 do 16:00 hodín.
Výučbová miestnosť kapacitou 15 miest
a technickým vybavením flipchart/biela tabuľa,
sada fixiek. Výučbová miestnosti sa môže
nachádzať aj mimo ubytovacích kapacít,
maximálnym časom presunu do 5 minút.
Využitie výučbovej miestnosti 1. deň od 12:00 do
20:00 hodín, 2. deň od 8:00 do 16:00 hodín.
Ubytovanie v ubytovacom zariadení typu
penzión v kvalitatívnom štandarde 3 hviezdičiek,
ubytovanie v izbách po dve, maximálne tri
osoby. Súčasťou izby je sociálne zariadenie (min.
WC, umývadlo, sprcha) Kapacita pre 30 osôb.
Stravovanie v rozsahu plnej penzie. Prvý deň
večera, druhý deň raňajky a obed. Na každý
výučbový deň (na 2 dni) občerstvenie (káva/čaj,
mlieko, cukor, minerálna voda, sušienky) pre 30
osôb.

Cena za
MJ bez
DPH:

Cena
celkom
za MJ
s DPH

1 miestnosť
na 2 dni/ 1
stretnutie

1 noc pre 30
ľudí/ 1
stretnutie

na 2 dni pre
30 ľudí/ 1
stretnutie

Celková cena služieb pre 1 stretnutie v eur s DPH:

Dňa:...........................................

Podpis a pečiatka:...............................................
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CENOVÁ PONUKA PRE NP PRIM (METODICKO-INŠTRUKTÁŽNE WORKSHOPY)
4. časť Mesto Nitra a blízke okolie v termíne 28.-29.1.2019
Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Kontaktná adresa:
IČO:
DIĆ:
IČ DPH
Tel.:
E-mail:
P.č.

Názov tovaru

Technické vlastnosti

Jednotka

1.

Veľká výučbová
miestnosť

1 miestnosť
na 2 dni/ 1
stretnutie

2.

Malá výučbová
miestnosť

3.

Ubytovanie

4.

Stravovanie

Výučbová miestnosť kapacitou 30 miest
s technickým vybavením ako notebook
a dataprojektor, flipchart/biela tabuľa, sada
fixiek. Výučbová miestnosti sa môže nachádzať
aj mimo ubytovacích kapacít, maximálnym
časom presunu do 5 minút. Využitie výučbovej
miestnosti 1. deň od 12:00 do 20:00 hodín, 2.
deň od 8:00 do 16:00 hodín.
Výučbová miestnosť kapacitou 15 miest
a technickým vybavením flipchart/biela tabuľa,
sada fixiek. Výučbová miestnosti sa môže
nachádzať aj mimo ubytovacích kapacít,
maximálnym časom presunu do 5 minút.
Využitie výučbovej miestnosti 1. deň od 12:00 do
20:00 hodín, 2. deň od 8:00 do 16:00 hodín.
Ubytovanie v ubytovacom zariadení typu
penzión v kvalitatívnom štandarde 3 hviezdičiek,
ubytovanie v izbách po dve, maximálne tri
osoby. Súčasťou izby je sociálne zariadenie (min.
WC, umývadlo, sprcha) Kapacita pre 30 osôb.
Stravovanie v rozsahu plnej penzie. Prvý deň
večera, druhý deň raňajky a obed. Na každý
výučbový deň (na 2 dni) občerstvenie (káva/čaj,
mlieko, cukor, minerálna voda, sušienky) pre 30
osôb.

Cena za
MJ bez
DPH:

Cena
celkom
za MJ
s DPH

1 miestnosť
na 2 dni/ 1
stretnutie

1 noc pre 30
ľudí/ 1
stretnutie

na 2 dni pre
30 ľudí/ 1
stretnutie

Celková cena služieb pre 1 stretnutie v eur s DPH:

Dňa:...........................................

Podpis a pečiatka:...............................................

