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DETSKY DOMOV Kalvárska 35, 034 01 Ružomberok 

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) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Detský domov 
Adresa: Kalvárska 35, 034 01 Ružomberok 
IČO: 302 272 83 
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Likavčan 
Telefón: 044/432 40 70 
Fax: 044/432 22 51 
Elektronická pošta: dd.ruzomberok@stonline.sk 

2. Druh zákazky 
Zákazka na poskytovanie služieb. Jedná sa o zadávanú zákazku obstarávanú postupom 
zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní. 

3. Názov zákazky: 
„Obstaranie rekreácie počas letných prázdnin pre deti z DeD 

Ružomberok v mesiaci júl 2014" 

4. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je obstaranie rekreácie počas letných prázdnin pre deti z DeD 
Ružomberok v mesiaci júl 2014 
Špecifikácia predmetu zákazky: 
Letná rekreácia pre 35 detí od 2,5 roka veku dieťaťa z DeD Ružomberok na 16 dní 
v mesiaci júl 2014 v termíne od 15.7.2014 do 30.7.2014 s ubytovaním, celodennou 
stravou (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera), pitným režimom, 
pedagogickým dozorom, možnosťou rekreačného a výchovného programu. 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Rekreačné zariadenie 

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
Zákazka nebude rozdelená na časti. 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet: CPV 55243000-5 - služby poskytované v detských prázdninových 

táboroch 

8. Kategória služby: (podľa prílohy č. 2, resp. 3 k zákonu č. 25/2006 Z. z.) 
Kategória služby: Neprioritné služby 17 - Hotelové a reštauračné služby 

9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4. 
Predpokladaná hodnota zákazky: do 6 500 Eur bez DPH, t. j. 7 800 Eur s DPH 
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10. Možnosť predloženia variantných riešení: 
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. 

11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky: 
Predpokladaný termín poskytovaných služieb: od 15.07.2014 do 30.07.2014 

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú: 
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov SR verejného obstarávateľa. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

13. Podmienky účasti záujemcov: 
§26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený poskytovať službu - dokladom o oprávnení 
podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou 
organizáciou. 

14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 
Lehota na predkladanie ponúk: do 24.03.2014 do 12.00 hod. 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
- zaslanie poštou - ako adresa obstarávateľa uvedená v bode I. 

osobné doručenie - ako adresa obstarávateľa uvedená v bode I. 
elektronicky na uvedený e-mail 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Označenie ponuky uchádzača: „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ" 
Heslo súťaže: „Obstaranie rekreácie počas letných prázdnin pre deti z DeD 
Ružomberok v mesiaci júl 2014" 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky 
kritérium: 
najnižšia cena na dodanie predmetu zákazky, vypočítaná v eurách s DPH na 
základe § 35 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Ak uchádzač nieje platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke. 

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

17. Ďalšie informácie 
Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 7,00 hod. do 15,00 hod.. 

V Ružomberku dňa 13.03.2014 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: DETSKÝ DOMOV 
Bc. Jana Popovičová f v v V ^htárska 35 

Ružomberok 
- 1 -

Ing. Štefan Likavčan 
riaditeľ DeD 


