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Vec: Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Zadávateľ, ako poberateľ nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu 

vzdelávanie, Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 

Premena tradičnej školy na modernú , z dôvodu zabezpečenia hospodárnosti definovanej v § 2 

ods. 2 písm. k) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a v súlade so zákonom č. 25/ 2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vyhlasuje týmto spôsobom výzvu na predkladanie cenových ponúk.  

 

1. Identifikácia zadávateľa 

 Názov: Súkromná hotelová akadémia, n. o. 

 Poštová adresa: Drieňová 12, 969 01  Banská Štiavnica 

 IČO: 45733228 

 Kontaktná osoba: Ing. Jaroslava Marušková CSc. 

 Telefón:  0904969092 

 e-mail: jaroslava.maruskova@gmail.com 

 

2. Predmet výzvy:  
poskytnutie komplexných služieb spojených s realizáciou procesu verejného obstarávania 

tovarov a služieb v rozsahu 150 hodín pre projekt „Inovatívnym prístupom k vyššej kvalite a 

modernizácii školy“ kód žiadosti: NFP26110132062.  

Položka rozpočtu 1.3.3.2. Pracovník pre verejné obstarávanie  

 

3. Predpokladaná maximálna hodnota predmetu výzvy:  

1812,50 € bez DPH 

 

4. Predpokladaný termín poskytnutia predmetu výzvy: 

Február 2014 až jún 2015 

 

5. Cena a spôsob určenia ceny:  

Cenu žiadame stanoviť' v štruktúre: názov položky, merná jednotka, množstvo,  

jednotková cena bez DPH , sadzba a výška DPH, cena s DPH. 

 
Názov položky Merná jednotka Množstvo Jednotková 

cena bez DPH 

Sadzba a výška 

DPH 

Jednotková 

cena s DPH 

Celková cena s 

DPH 

Pracovník pre verejné 

obstarávanie 

osobohodina 150     

 

Cena musí byť stanovená podľa zákona 6. 18/1996 Z.z. o cenách špecifikovaná ako 

maximálna a musí zahŕňať' všetky náklady spojene s dodaním predmetu zákazky.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie navrhovanú sumu celkom. Súčasne na túto 

skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní zadávateľa v cenovej ponuke. 

 

 

http://www.sha.sk/


 

6. Typ zmluvy:  

Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 

ods. 2 a § 11 Zákona č. 25/2006 Z.Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s úspešným uchádzačom. 

 

7. Lehota na predloženie ponúk 

 

Lehota na predkladanie cenovej ponuky je do 10. 2. 2014 do 12.00 hod. Cenová ponuka 

predložená po uplynutí tejto lehoty nebude hodnotená. Cenovú ponuku je potrebné doručiť 

písomne na adresu zadávateľa: Súkromná hotelová akadémia, n.o., Drieňová 12, 96901 

Banská Štiavnica 

  

8. Označenie ponúk :  

„Prieskum trhu – Poskytnutie komplexných služieb – Pracovník pre verejné obstarávanie - 

Neotvárať“ 

 

9. Podmienky účasti uchádzačov, spôsob ich vyhodnotenia a vyhodnotenie cenových 

ponúk:  

Podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu o oprávnení poskytovať služby ktoré sú 

predmetom tejto výzvy. Zadávateľ vyhodnotí cenové ponuky podľa jediného kritéria, ktorým 

je celková najnižšia cena s DPH za celý rozsah predmetu výzvy pri dodržaní všetkých 

požiadaviek zadávateľa určených v tejto výzve. Po vyhodnotení predložených cenových 

ponúk zadávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa 

vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho 

ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel. 

 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

Celková najnižšia cena za celý rozsah predmetu výzvy pri dodržaní požiadaviek uvedených 

v bode 9 tejto výzvy 

 

 

 

V Banskej Štiavnici dňa 15.01.2014 
 


