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Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu –
zákazka v limite do 20 tis. € bez DPH
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Cyprichova 42
831 05 Bratislava

Kontaktná osoba: Ing. Bohuš Pažitný
E-mail: bohus.pazitny@vudpap-projekt.sk

Telefón: +421911 889 539
2.

Predmet zákazky: Prenájom priestorov na usporiadanie konferencie, semináru a súvisiacich
služieb
2.1.Opis predmetu zákazky

Predmetom obstarávania je prenájom priestorov na usporiadanie konferencie, semináru
a súvisiacich služieb pre národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie
a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, kód ITMS
/26130230025.
Dátum konania konferencie : 21.11.2013
Dátum konania semináru : 22.11.2013
Požiadavky na prenájom priestorov:
Hotel ***
1x konferenčná sála kapacita 130 ľudí - k dispozícii dňa 21.11.2013 od 9:00 do 23:00 hod.
dňa 22.11.2013 od 9:00 do 15:00 hod.
2x malé sály kapacita 50 ľudí

- k dispozícii dňa 21.11.2013 od 14:00 do 18:00 hod.
- k dispozícii dňa 22.11.2013 od 9:00 do 15:00 hod.

Audiovizuálne vybavenie :
Ozvučovacia technika a 3 mikrofóny v každej miestnosti
Projekčná technika - 1 dataprojektor v každej miestnosti a projekčné plátno
Osvetlenie v každej miestnosti
Ubytovanie :
Izba 6x jednoposteľová/ 1.noc
Izba 62x dvojposteľová / 1.noc
Stravovanie obed a večera
Stravovanie raňajky a obed

.

- podávané dňa 21.11.2013
- podávané dňa 22.11.2013
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3.

2x občerstvenie (káva, čaj, minerálka)
1x občerstvenie (káva, čaj, minerálka)
Miesto plnenia: Bratislava

4.

Variantné riešenie: Neumožňuje sa

5.

Spôsob doručenia cenovej ponuky a obsah cenovej ponuky:

- podávané
- podávané

dňa 21.11.2013
dňa 22.11.2013

Cenovú ponuku je potrebné doručiť elektronicky e-mailom na adresu:
bohus.pazitny@vudpap-projekt.sk v lehote do 7.10.2013 do 16:00 hod.
Obsah cenovej ponuky - cenová ponuka musí obsahovať:
zákazky a splnenie podmienok špecifikácie.
6.

cenovú ponuku na ucelený predmet

Spôsob určenia ceny
6.1.Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení
neskorších predpisov.
6.2.Uchádzač urči cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH,
uvedie to v cenovej ponuke.

7.

6.3.Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním
predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a materiálu nevyhnutného pre plnenie
predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za
prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny
musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov
a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.
Spôsob hodnotenia cenových ponúk:
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je „Najnižšia celková cena za predmet zákazky v € s DPH“
Víťazný uchádzač bude pred objednaním tovaru a služieb vyzvaný na zaslanie kópie dokladu
o oprávnení poskytovať služby.

8.

Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov EÚ z operačného programu Vzdelávanie a štátneho
rozpočtu SR. V rámci národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie
a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, kód ITMS /26130230025.

9.

Komplexnosť cenovej ponuky: Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na ucelenú časť zákazky v
súlade s požiadavkami uvedenými vo výzve.

10.

Finančný limit: Zákazka sa realizuje vo finančnom limite do 20 tis. eur bez DPH.

