
Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu  
  

 

Cemi s.r.o. Valentiniánova 2, 851 10 Bratislava, 

e-mail: zahradnikova@cemiconsult.eu ,IČO: 47988754, DIČ: 2024165396 

v súlade s zákonom č. 323/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk 

na  dodanie služieb súvisiacich so zabezpečením odbornej zahraničnej exkurzie do Poľskej 

republiky. 

 

1.   Druh zákazky : služby  

 

2.  Opis predmetu zákazky: Jedná sa o služby súvisiace s cestovným ruchom, kde 

predmetom zákazky je zabezpečiť ubytovanie, stravu a exkurzie do podnikov pre 

predpokladaný počet účastníkov na 3 dni. Odborná študijná cesta je zameraná pre  

mladých a malých farmárov z Bratislavského kraja, ktorí sa venujú špeciálnej 

rastlinnej výrobe. Cieľom je výmena skúseností a príklady dobrej praxe najmä na 

malých farmách.  

Predpokladaný počet účastníkov na jednej trojdňovej exkurzii 18 osôb. 

Počet účastníkov za organizátora - 2 osoby tj. celkom 20.   

Poznávacia exkurzia sa bude organizovať v dňoch 26. – 28.októbra 2018. 

   

3. Kód CPV predmetu zákazky:  

63500000-4    Služby cestovných kancelárií, cestovných dopravcov a služby na 

pomoc turistom 

63510000-7     Služby cestovných kancelárií a podobné služby 

63515000-2     Služby cestovného ruchu 

 

4.  Špecifikácia predmetu VO: 

• Stravovanie pre 20 osôb – pričom ponuka na 1 deň musí obsahovať: raňajky, obed a 

večeru, obed v rozsahu polievka, hlavné jedlo, dezert a nealko nápoj, večera v rozsahu 

hlavné jedlo, šalát a nealko nápoj.  Počas dňa musí byť min. 1x poskytnutá prestávka 

s kávou a občerstvením. Maximálna cena za stravovanie na 1 účastníka je stanovená 

vo výške 25€/osoba/deň. 

• Ubytovanie pre 20 osôb – účastníci školenia budú ubytovaní v dvojlôžkových izbách. 

Maximálna cena ubytovania je stanovená na 41€/osoba/noc, pričom ubytovanie musí 

byť zabezpečené v hoteli alebo penzióne zodpovedajúcemu minimálnej kvalite 3 

hviezdičiek. 

• Doprava má byť zabezpečená z Bratislavy do miesta realizácie exkurzie, následne 

bude poskytnutá na návštevu jednotlivých fariem a trhov a na cestu späť do 

Bratislavy. Doprava nie je predmetom obstarávania. 

• Vstupné do podnikov musí zahŕňať prehliadku podniku aj s odborným výkladom, 

pričom je potrebné zabezpečiť dostatočné priestory na diskusiu pre účastníkov. 

Minimálny počet navštívených podnikov je 8 podnikov. 

• Časový údaj: termín dodávky služieb: 26.- 28.10.2018 



• Miesto poskytnutia služieb: Slovenská republika – Poľská republika – Krakov – 

Malopoľsko - Podkarpacko 

• Organizačné náklady: náklady súvisiace so zabezpečením a organizáciou exkurzie  

5.  Určenie PHZ: PHZ je stanovené na 4 820,00 € vrátane DPH 

Na základe zaslania predbežnej ponuky pri zisťovaní ceny obstarávania, pričom sa bral 

zreteľ na platnú metodiku pre RA NSRV.  

 

6.   Výber postupu a realizácie VO: Na základe predmetu zákazky a na základe 

stanovenia PHZ sa predmet VO obstaráva formou prieskumu trhu ako Zákazka 

s nízkou hodnotou do 5 000,00 € bez DPH. 

  

7. Kritériom Výberu úspešného dodávateľa bude: najnižšia cena za celý predmet VO 

  

8. Podmienky účasti: zaslanie cenovej ponuky: cenovú ponuku je možné predložiť 

elektronicky – e-mailom na adresu zahradnikova@cemiconsult.eu 

   

 Žiadateľ predloží cenovú ponuku nasledovným spôsobom. 

• Stravovanie: cena na 1 osobu  x 20 osôb 

• Ubytovanie  - cena za 1 osobu / noc  x 20 osôb. 

• Vstupné do podnikov 

• Organizačné náklady 

Poznámka: Ak dodávateľ, ktorý predložil ponuku nie je platcom DPH je povinný túto 

informáciu uviesť vo svojej cenovej ponuke. 

 

9. Súpis dokladov: Predkladateľ ponuky okrem svojej cenovej ponuky doloží aj kópiu  

alebo scan výpisu z Obchodného registra resp. Živnostenského listu, v ktorom je 

uvedené, že predkladateľ ponuky je oprávnený dodávať resp. realizovať predmet 

obstarávania  

 

10. Lehota predkladania ponúk : do 17.10.2018, do 10:00 hod.  

 

11. Termín vyhodnocovania ponúk: 17.10.2018 do 14:00 hod. 

 

12. S víťazom VO bude uzavretá zmluva o dodávke služieb. 

 

13. Zodpovedná osoba za prieskum trhu: Ing. Andrea Zahradníková  

  

V Bratislave, dňa 17.09.2018 

Ing. Andrea Zahradníková 

koordinátorka RA NSRVSR  

mailto:zahradnikova@cemiconsult.eu

