MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Sídlo: Cukrová 14, Bratislava

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (PRIESKUM TRHU)
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
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov a sídlo: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti
Adresa:
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
00151899
Kontaktné miesto: Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti
Cukrová 14
Kontaktná osoba: Zuzana Šottová, M.A.
Telefón: +421 2 509 44 984
E-mail: akreditacia.mno@minv.sk
Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie pracovného workshopu s medzinárodnou účasťou
Druh zákazky: Služby
Kategória služby číslo: 17
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 55120000-7
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Bratislava
Predpokladaná hodnota zákazky:
predpokladaná hodnota zákazky je 10 427, 50 € bez DPH.
Opis predmetu zákazky:

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len Úrad) realizuje národný
projekt "Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb poskytovaných
neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO", v rámci ktorého sa organizuje
dvojdňový pracovný workshop s medzinárodnou účasťou. Workshop sa bude konať
v Bratislave v dňoch 3.-4.decembra 2014 za účasti cca 120 účastníkov z celého Slovenska.
Časový rozsah odbornej časti je plánovaný nasledovne:
 streda 03.12.2014 od 10:00 hod. do 18:00 hod.
 štvrtok 04.12.2014 od 9:00 hod. do 14:00 hod.
Obsahom zákazky je:
1. Zabezpečenie konferenčného priestoru s kapacitou cca 120 osôb a s prístupom do 3 menších
samostatných miestností / salónikov pričom kapacita každého salóniku bude cca 20 osôb.
2. Zabezpečenie technického vybavenia v konferenčných priestoroch a v menších samostatných
miestnostiach, a to konkrétne:

P.č. Názov
zariadenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projektor
Plátno
Flipchart
Mikrofón
Ozvučenie
Wi-fi internet

Konferenčný
priestor pre
120 osôb
1x
1x
1x
2x
1x

Salónik 1

Salónik 2

Salónik 3

Spolu

1x
1x
1x
0x
0x

0x
0x
1x
0x
0x

0x
0x
1x
0x
0x

2x
2x
4x
2x
1x
1x

1x

3. Zabezpečenie ubytovania vrátane raňajok pre 60 účastníkov workshopu na 1 noc z 3.12.2014 na
4.12.2014 v jedno- a dvoj- posteľových izbách (s preferenciou pre jednoposteľové izby)
4. Zabezpečenie stravy a občerstvenia pre 120 účastníkov v priestoroch mimo konferenčného
priestoru a salónikov. Strava a občerstvenie budú podávané počas celej doby trvania workshopu
v rozsahu podľa nasledovnej tabuľky:
Dátum
03.12.2014

Čas
9:00-10:00
13:00-14:00
obed
16:00-16:30
prestávka
18:30-20:30
večera

04.12.2014 9:00-10:00
13:00-14:00
obed

Počet
osôb Špecifikácia
Coffee break (káva, čaj, džbány s vodou, čerstvé sladké
120 pečivo)
Obed – teplý bufet pozostávajúci z mäsitých
120 a vegetariánskych jedál, džbány s vodou
Coffee break (káva, čaj, džbány s vodou, obložený
120 chlebíček, ovocie)
Večera - teplý bufet pozostávajúci z mäsitých
120 a vegetariánskych jedál, džbány s vodou
Coffee break (káva, čaj, džbány s vodou, čerstvé sladké
120 pečivo)
Obed – teplý bufet pozostávajúci z mäsitých
120 a vegetariánskych jedál, džbány s vodou

Lehota na predkladanie ponúk: 26. 11. 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.
Miesto na predloženie ponuky v listinnej formy:
Osobne do podateľne:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Slovenská republika
Poštou:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Slovenská republika
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Ponuka v listinnej forme musí byť predložená v nepriehľadnej pevne uzatvorenej obálke a označená heslom
„SÚŤAŽ-NEOTVÁRAŤ - Zabezpečenie pracovného workshopu s medzinárodnou účasťou“ s uvedenou
adresou uchádzača a adresou verejného obstarávateľa.
Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
1. Doklad o oprávnení poskytovať službu uvedenú v časti obsah zákazky tejto výzvy (živnostenské
oprávnenie alebo oprávnenie podľa obchodného registra, alebo iné oprávnenie podľa osobitých
predpisov).
2. Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri kalendárne roky rovnakého charakteru ako
predmet zákazky (t.j. konferenčné a stravovacie služby)
Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie originálu alebo úradne overenej kópie vyššie uvedených
dokladov.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH za celý predmet zákazky.
V prípade, ak uchádzač nie je platca DPH, je potrebné aby toto uviedol vo svojej cenovej ponuke.
Uchádzač predloží cenovú ponuku na samostatnom doklade – podľa prílohy č. 1.
Cenová ponuka predložená uchádzačom nesmie presiahnuť výšku predpokladanej hodnoty zákazky.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Áno
Podmienky týkajúce sa zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na poskytnutie služieb. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky neuzavrieť zmluvu.
Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže 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.
V Bratislave, 14. 11. 2014

.................................
Jana Feherpataky Kuzmová, M.A.
Projektová manažérka
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Príloha č. 1

Cenová ponuka
Obchodné meno uchádzača:
Adresa alebo sídlo uchádzača:
Názov zákazky: „Zabezpečenie pracovného workshopu s medzinárodnou účasťou “
P.č.

Poskytnutá služba

1.

Konferenčný priestor pre 120
osôb

2.

Salónik pre 20 osôb
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Projektor
Plátno
Flipchart
Mikrofón
Ozvučenie
Wi-fi internet
Ubytovanie na 1 noc vrátane
raňajok (z 3.12.2014 na
4.12.2014)
Coffee break (káva, čaj,
džbány s vodou, čerstvé
sladké pečivo) (03.12.2014)
Obed – teplý bufet
(mäsový+vegetariánsky),
džbány s vodou (03.12.2014)
Coffee break (káva, čaj,
džbány s vodou, obložený
chlebíček, ovocie)
(03.12.2014)

2
2
4
2
1
1
60

Večera - teplý bufet
(mäsový+vegetariánsky),
džbány s vodou
(03.12.2014)
Coffee break (káva, čaj,
džbány s vodou, čerstvé
sladké pečivo) (04.12.2014)

120

10.

12.

13.

14.

15.

Obed – teplý bufet
(mäsový+vegetariánsky),
džbány s vodou (04.12.2014)
Cena celkom
16.

Požadovaný
počet
1

Jednotková cena
bez DPH

Cena spolu bez
DPH

Cena spolu s
DPH

120

120

120

120

120

Dátum:

..........................................................
pečiatka, meno a podpis uchádzača
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