
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, ako osoba povinná obstarávať v zmysle § 8, 

zverejňujeme výzvu na predkladanie cenových ponúk na  kongresové služby súvisiace 

s organizovaním seminárov a školení. 

 

1.   Predmet zákazky : kongresové služby súvisiace s organizovaním seminárov a 

školení. 

 

2.  Opis predmetu zákazky: Jedná sa o služby súvisiace s organizovaním konferencie , 

kde predmetom zákazky je zabezpečiť stravu a konferenčné  priestory  pre 

predpokladaný počet účastníkov. Predpokladaný počet účastníkov na konferencii je 90 

osôb.  

Informačná a vzdelávacia aktivita sa bude realizovať 23. novembra 2017 (47. Týždeň ) 

  

3. Kód CPV predmetu zákazky: 55120000-7  

 

4.  Špecifikácia predmetu VO: 

• Stravovanie pre 90 osôb – pričom ponuka musí obsahovať: coffe break, v zložení : 

káva, čaj, nealko, koláčik min. 2 ks / osoba. Obed formou bufetu v zložení, polievka 2 

mäsité jedlá a minimálne jedno bezmäsité jedlo, šalát, dezert a nealko nápoj. Večera 

vo forme jednotného menu v zložení hlavného jedla a šalátu. 

• Prenájom konferenčnej miestnosti na 1 deň. Maximálna cena za konferenčnú 

miestnosť je 550 €/ deň . V priestore počas trvania konferencie bude prebiehať 

ochutnávka miestnych regionálnych špecialít od domácich výrobcov.  

• Časový údaj: termín dodávky služieb – 23. November  2017 ( 47. Týždeň ) 

• Miesto poskytnutia služieb: Bratislavský kraj, okres Senec 

 

5. Určenie PHZ: PHZ je stanovené na 2 850,00 € bez DPH, tj. 3 420,00 € s DPH 

 

Predpokladaná hodnota zákazky maximum: 

 cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, 

- Cenu žiadame stanoviť v štruktúre: cena bez DPH , sadzba a výška DPH, cena s 

 DPH. Neplatca DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke. 

- garancia cien za jednotlivé položky : minimálne 16 mesiacov (ceny požadujeme ako 

 stabilné a nemenné po celú dobu). 

   

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 a to: 2 850,00 € bez DPH, tj. 3 420,00 € s 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 bez DPH samostatne uvedená za Coffe break x 90 osôb, 

cena za obed na 1 osobu bez DPH samostatne uvedená x 90 osôb a cena za 1 osobu na 

večeru bez DPH. 

• Prenájom konferenčnej miestnosti s požadovaným vybavením: cena za 1 deň prenájmu 

bez DPH.  

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 27.10.2017, do 12:00 hod.  

 

11. Termín vyhodnocovania ponúk: 27.10.2017 , 13:00 hod 

 

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

 

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

 

 

V Bratislave  , dňa 18.10.2017 

Ing. Andrea Zahradníková 

koordinátorka RA NSRVSR 

mailto:zahradnikova@cemiconsult.eu

