
 
             D E T S K É     M E S T E Č K O        

                        Na dolinách  27           911 05    TRENČÍN  –  ZLATOVCE 

________________________________________________________________ 

          

Výzva na predkladanie ponúk 
 

Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov:    Detské mestečko  

 Sídlo:   Na dolinách 27, 911 05 Trenčín - Zlatovce 

 IČO :   00350061 

 DIČ :   2021324349  

  Zastúpený:  Mgr. Ţaneta Janišová, riaditeľ Detského mestečka 

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  SK92 8180 0070 0042 3726 

 

1. Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie služby s názvom: Detský letný tábor. 

 

2. Názov zákazky: „Detský letný tábor“ 

 

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Určenie CPV: 55243000-5 Služby poskytované v detských prázdninových táboroch 

            Kategória: 17 

 

4. Opis predmetu zákazky: Zabezpečenie detského letného tábora pre cca 35 detí vo veku od 4 

do 18 rokov v období letných prázdnin, v trvaní 15 dní/14 nocí v mesiaci júl 2016. V Detskom 

mestečku sú umiestnené deti v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z., t.j. starostlivosť v tábore musí 

byť zabezpečená aj pre deti  s duševnými poruchami.  Počet detí je orientačný a bude 

spresnený pri podpise zmluvy. 

Pobyt detí bude zabezpečený v prírodnom prostredí, vzdialenom od Trenčína minimálne 30 

km, v ktorom je možnosť športového vyžitia, odpočinku, zábavy a relaxu.  

V cene pobytu bude zahrnutá doprava detí z Detského mestečka do tábora a späť, ubytovanie, 

5 x denne strava, pitný režim počas celého dňa, nepretržitá zdravotnícka starostlivosť, 

poistenie, kvalifikovaný dozor, materiálové zabezpečenie na realizáciu pobytu, (ceny do hier, 

športové potreby), vstupné na kúpalisko, výlety a pod. 

 

5. Lehota a miesto plnenia: 15 dní nepretržite v období  leta – júl/2016 - podľa ponuky 

dodávateľa  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):  7 350,-- € (pri počte 35 detí) 

 

7. Cena a spôsob určenia ceny: 

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

- celková cena rekreácie bude vypočítaná na počet nocí, t.j. 14 nocí 

- cenu žiadame stanoviť v štruktúre:  

Náklady na 1 dieťa /deň: v Eur bez DPH, sadzba a výška DPH, cena s DPH. 

      Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v ponuke 

 

Názov Náklady na 1 

dieťa/deň v € 

Sadzba DPH    Cena v € s DPH 

Letný tábor       



      Počet detí v tábore je orientačný, spresnený bude  pri podpise zmluvy. 

 

8. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloţí: 

- podrobný opis predmetu zákazky, cenovú ponuku 

- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v premete zákazky 

 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

 Zákazka bude financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

10. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

  

            Ponuku predloţte v lehote do: 26.2.2016 do 12,00 hod. 
 Poštou/osobne na adresu: Detské mestečko  

     Mgr. Žaneta Janišová 

     Na dolinách 27 

     911 05 Trenčín - Zlatovce 

Označenie obálky:   heslo – Tábor a Neotvárať! 

 

Mailom na adresu: detskemestecko@stonline.sk, alebo  

                                ekonom.zlatovce@ded.gov.sk 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky bude zverejnená na stránke: www.upsvar.sk 

 

11. Hodnotenie ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. 

Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk 

zadávanej zákazky a spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa. 

 

12.      Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

 -    zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých  sa  

vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude uzatvorená zmluva s úspešným 

uchádzačom, 

 

 -   neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako je výška 

finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup 

zrušený, 

 

 -  nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného 

obstarávateľa. 

 

 

V Trenčíne dňa 18.2.2016 

 

 

               Mgr. Ţaneta Janišová  

     riaditeľ Detského mestečka  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:detskemestecko@stonline.sk
mailto:ekonom.zlatovce@ded.gov.sk

