
                                   INOVATÍVNYM PRÍSTUPOM K VYŠŠEJ KVALITE A MODERNIZÁCII ŠKOLY  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

kód ITMS: 26110130568                                                                    Rozpočtová položka projektu:1.5.3.1                                      
číslo zmluvy: 093/2014/1.1/OPV                                                    Aktivita projektu: A1.1-A2.3 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
 

I.  ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:  Súkromná hotelová akadémia, n.o. 

Sídlo:   Drieňová 12, 969 01  Banská Štiavnica    

Zastúpenie:  Ing. Jaroslava Marušková 

IČO:   45733228  

DIČ:   2023051613    

 

Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Ing. Veronika Mihalová 

Telefón: +421905787876 

E-mail:  veronika.mihalova@ppla.sk 

 

2. Názov zákazky:  

MANAŽÉR MONITORINGU 

 

3. Predmet zákazky:  

Predmetom zákazky poskytnutie služieb: vypracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ 

podľa požiadaviek RO v zmysle Príručky pre prijímateľa NFP. 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky:   

Súkromná hotelová akadémia, n.o., Drieňová 12, 969 01  Banská Štiavnica    

 

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

Nie  

 

6. Možnosť predloženia variantných riešení:  

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. 

 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

79421100-2 Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce 

 

8. Zmluva a lehota poskytnutia služieb:   

Služby budú zrealizované na základe zmluvy na dodávku služieb s úspešným uchádzačom. 

Zmluva bude upravovať vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán a zahŕňať povinnosť 

dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným 

tovarom/prácami/službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a 

to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Lehota plnenia sa bude odvíjať od aktuálneho harmonogramu projektu. 

Termín ukončenia projektu: 7/2015. 
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9. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky poskytnutie služieb: vypracovanie monitorovacích a hodnotiacich správ 

podľa požiadaviek RO v zmysle Príručky pre prijímateľa NFP – 100 osobohodín. 

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 250,00 Eur s DPH. 

 

11. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská  

Nie.   

 II.  PODMIENKY PONUKY 

 

12. Zdroj finančných prostriedkov:  

Predmet zákazky bude financovaný z fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a z vlastných 

zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 

  

13. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:  

Doklad o oprávnení poskytovať službu v súlade s § 26 písm. 1 ods. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní predloží uchádzač v scan podobe spolu s elektronicky zaslanou cenovou 

ponukou, podľa bodu 19.tejto výzvy.  

 

Na základe vyhodnotenia ponúk, tento doklad predloží úspešný uchádzač v origináli alebo 

úradne overenej kópii na vyzvanie verejného obstarávateľa.  

  

14. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  

Uchádzač uvedie cenu s DPH alebo bez DPH v €, pokiaľ nie je platiteľom DPH. Túto skutočnosť 

uvedie v ponuke.  

  

15. Vyhotovenie ponuky a predloženie ponuky:  

Ponuka musí byť vyhotovená v elektronickej forme a zaslaná na e-mail: 

veronika.mihalova@ppla.sk.     

Do predmetu e-mailovej správy uveďte: SHA BŠ –manažér monitoringu 

 

16. Náklady na ponuku:  

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

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania.  

  

17. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena“.  

Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách 

uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky 

vrátane DPH, v eurách.  

V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu 

zákazky v eurách.  

V cene bude zahrnutá doprava na miesto dodania (viď bod 3.)  
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15. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:  

do 22.04.2014 (vrátane) na e-mailovú adresu: veronika.mihalova@ppla.sk. 

Ponuky predložené po uplynutí lehoty nebudú akceptované.  

Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky predložené v listinnej podobe na adrese: 

PPLA, s.r.o., Pohraničníkov 56, 851 10 Bratislava, termín do 22.04.2014 do 14,00 h. 

  

19. Obsah ponuky:  

- Identifikačné údaje uchádzača 

- Návrh uchádzača na plnenie kritériá. 

  

18. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:  

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle e-mailom všetkým uchádzačom  

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho 

ponuku a následne s ním uzavrie zmluvu/objednávku, ostatným pošle oznámenie, že neuspeli.  

V oznámení budú uvedené dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.  

Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk pošle obstarávateľ všetkým uchádzačom súčasne.  

III.  ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať 

celý rozsah poskytnutia služieb, ponuka nebude vyhodnocovaná.  

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 

zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom 

obstarávaní.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej 

neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných 

prostriedkov vyčlenených v rámci projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Veronika Mihalová 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy č.: 

1. Identifikačné údaje uchádzača 

2. Návrh uchádzača na plnenie kritériá 

3. Návrh zmluvy  
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prílohy č.1 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA 
(Dotazník uchádzača) 

 
 

Obchodné meno/názov: 

Adresa sídla uchádzača: 

Zastúpený : 

Registrovaný: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

ABO, IBAN + SWIFT : 

Kontaktná osoba: 

Telefón: 

Fax: 

e-mail: 

 
 
 
 
 
V.........................dňa.............2014           ------–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                   (meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača) 
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príloha č.2 
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÁ 
 
 

Obchodné meno/názov: 

Adresa sídla uchádzača: 

IČO: 

DIČ: 

 

Cena za celý  
predmet zákazky 

100 
osobohodín 

Cena za 
osobohodinu 

Cena bez DPH v EUR 
za celú zákazku 

20 % DPH  
v EUR 

Cena s DPH  
v EUR 
za celú zákazku 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.........................dňa.............2014           ------–––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                   (meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača) 
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príloha č.3 
 
 
 

 

NÁVRH ZMLUVY 

 


