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Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v  zmysle § 6 ods. 1 

písm. d) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá v rámci prieskumu trhu na 

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

výzvu na predloţenie cenovej ponuky 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

  

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Sídlo: Špitálska 8,  812 67 Bratislava 

Pracovisko: Ţupné nám. 5 - 6, Bratislava 

IČO: 307 94 536 

Kontaktná osoba:   Ing. Zuzana Bučeková 

Telefón: 02/20441812 

Elektronická pošta: zuzana.bucekova@upsvr.gov.sk 

 

2. Predmet zákazky: zákazka na poskytnutie sluţby s názvom: 

 

„Národné stretnutie siete EURES Slovensko v dňoch 

10.09.2013 – 11.09.2013“ 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 166,67 EUR bez DPH 
 

4. Druh zákazky, kategória sluţby a Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Zákazka na poskytnutie sluţby 

Neprioritná sluţba z prílohy č. 3 zákona o verejnom obstarávaní 

Kategória sluţby: 

17 - Hotelové a reštauračné sluţby 

Hlavný slovník CPV: 

Hlavný predmet: 55120000-7 Sluţby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 

 

5. Opis predmetu zákazky 
V súvislosti s realizáciou a plnením plánovaných aktivít siete EURES Slovensko, 

financovaných z GRANT EURES Slovensko, v rámci ktorých sa uskutoční aktivita 

„Národné stretnutie siete EURES Slovensko“, je potrebné zabezpečiť výber ubytovacích 

priestorov, stravovacích sluţieb pre účastníkov stretnutia vrátane prenájmu konferenčnej 

miestnosti s prezentačnou technikou. 

 

Termín konania je naplánovaný v dňoch 10. – 11. septembra 2013 v meste Košice: 

 - 10.09.2013 začiatok stretnutia v čase o 11,00 hod. 

 - 11.09.2013 ukončenie stretnutia v čase o 15,00 hod  

 

 

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

SEKCIA SLUŢIEB ZAMESTNANOSTI – ODBOR IPSS 

Špitálska 8, 812 67 BRATISLAVA 
  

mailto:lydia.petovska@upsvr.gov.sk
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Poţiadavky: 
Predpokladaný počet účastníkov: max. 27 osôb (definitívny počet účastníkov bude spresnený 

dodatočne). 

 

Ubytovanie: 

10.09.-11.09.2013 - ubytovanie pre predpokladaný počet 27 osôb 

   - kaţdý účastník musí byť ubytovaný v samostatnej izbe 

   - kategória hotela: štvorhviezdičkový (4*) 

   - k cenovej ponuke uchádzač predloţí meno hotela, v ktorom  

     uchádzač plánuje podujatie realizovať 
 

Stravovanie:   

10.09.2013  - obed pre max. 27 osôb 

   - coffee break pre max. 27 osôb 

   - večera pre max. 27 osôb 

 

 

11.09.2013  - raňajky pre max. 27 osôb 

   - coffee break  pre max. 27 osôb 

   - obed pre max. 27 osôb 

 

 Ku kaţdému obedu a večeri mix nealko nápojov min. 0,33 dcl/1 osoba 

 

 

Konferenčné priestory: 

- musia byť zabezpečené v priestoroch hotela, 

- 1 veľká konferenčná miestnosť s kapacitou pre max. počet 27 osôb (2 

dni), 

- prezentačná technika v konferenčných miestnostiach (dataprojektor, 

notebook, premietacia technika, ozvučenie miestnosti – 2 dni). 
   

6.   Miesto poskytnutia sluţby:  
Lokalita v meste Košice 

 

7. Lehota poskytnutia sluţby  
 Plánovaný termín aktivity 10. – 11. septembra 2013 

 

8. Moţnosť predloţenia variantných riešení 
 Uchádzačom sa neumoţňuje predloţiť variantné riešenie vo vzťahu k poţadovanému riešeniu. 

 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 

vyhodnotenia ponúk. 

 

9. Podmienky financovania predmetu verejného obstarávania 
 Financovanie je zabezpečené z grantu EURES 2013/2014, ktorého rozpočet bol schválený 

Európskou komisiou. Táto aktivita je financovaná v percentuálnom pomere: Grant EURES 

2013/2014 95% : ŠR 5%. 

 

10. Cena a spôsob určenia ceny: 
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom 

zákazky  

- cenu ţiadame stanoviť v štruktúre podľa prílohy č. 1 k tejto výzve na predloţenie 

cenovej ponuky – ţiadame o nacenenie všetkých uvedených poloţiek 
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- ponuka musí obsahovať identifikačné údaje dodávateľa/poskytovateľa sluţby 

(adresa, telefón, fax, e-mail, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie, kontaktná osoba 

s kontaktnými údajmi) a musí byť podpísaná osobou oprávnenou jednať za 

uchádzača, alebo v jeho mene. 

- uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke. 

 

11. Splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní   
 Uchádzač musí s cenovou ponukou predloţiť fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať  

v predmete zákazky (viď. bod 5).  

Úspešný uchádzač následne predloţí originál alebo úradne overenú kópiu tohto dokladu.  

 

 

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: do 06.08.2013  do  10,00 hod 
 Poštou alebo osobne do podateľne na adresu:   

 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Špitálska 8 

812 67  Bratislava 

Pracovisko, Ţupné nám. 5 – 6 

Podateľňa: Ţupné námestie č. 5 - 6 
812 67  Bratislava  

 

Ponuky sa predkladajú v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača 

alebo miesta podnikania. 

 

 Mailom na adresu:    

zuzana.bucekova@upsvr.gov.sk 

 

Označenie ponuky uchádzača: „SÚŤAŢ - N E O T V Á R A Ť“ 

Heslo súťaţe: „Národné stretnutie EURES Slovensko“ 

 

Za včas doručenú ponuku sa povaţuje ponuka doručená do 06.08.2013 do 10,00 hod  

do podateľne Ústredia PSVR na Ţupnom námestí č. 5-6 alebo na vyššie uvedený email. 

Predmetná výzva bude zverejnená aj v profile verejného obstarávateľa na adrese: 

http://www.upsvar.sk/profil-verejneho-obstaravatela.html?page_id=143436 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najniţšej ceny. Ponuku uchádzača s najniţšou cenou, 

ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, t. j. hodnotí sa 

cena celkom, ktorú bude verejný obstarávateľ platiť. 

Oznámenie o výsledku bude uchádzačom zaslané mailom, resp. poštou. 

   

 

 

 

 

    Mgr. Katarína Slamená 
riaditeľka Odboru informačno-poradenských    

          a sprostredkovateľských sluţieb 

 

 

 

 

http://www.upsvar.sk/profil-verejneho-obstaravatela.html?page_id=143436
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Príloha č. 1 Špecifikácia poloţiek k ubytovacím, stravovacím a konferenčným sluţbám 

Národné stretnutie siete EURES Slovensko 
10. – 11. SEPTEMBRA 2013 

 
 Poloţka Cena za danú 

poloţku  v € bez 

DPH na 1 osobu 

Cena za danú 

poloţku  v € bez 

DPH na 27 osôb 

Cena za danú 

poloţku  v € 

s DPH na 27 

osôb 

Sadzba DPH 

v % 

1. Rezervácia ubytovania pre max. 27 účastníkov predmetnej 

konferencie dňa 10.09.2013, pričom kaţdý účastník musí byť 

ubytovaný samostatne.  

  

 

  

2. Náklady za prenájom 1 konferenčnej miestnosti pre max. 27 

osôb v termíne 10.09.2013 od 12.00hod a 11.09.2013 od 

13.00hod 

  

 

 

  

3. Náklady na prezentačnú techniku (dataprojektor, notebook, 

premietacia plachta, ozvučenie) v konferenčnej miestnosti 
    

 Náklady na ubytovanie a prenájom konferenčnej 

miestnosti s prezentačnou technikou SPOLU  

(poloţka 1+2+3) 

  

 

  

4. Náklady na stravovanie (obed, večera) pre max. 27 osôb dňa 

10.- 11.09.2013 formou teplého bufetového stolu s tradičným 

jedlom: 

 

OBED: o 12:00 (2x) 

- polievka (slepačí, hovädzí vývar) 

- teplé jedlo mäsové 3 druhy (kuracie prsia na prírodný 

spôsob, kurací rezeň, bravčové mäso na prírodný spôsob), 

prílohy (zemiaky, ryţa, cestoviny) 

- bezmäsité jedlo 2 druhy (zeleninové rizoto, cestoviny 

s paradajkovou   omáčkou) 

- zeleninové šaláty (miešaný, uhorkový) 

- dezert (3 druhy zákuskov: doboška, punčový rez, ovocný 

pohár), 

-  ovocie (3 druhy) 

 

VEČERA: o 18:00 (1x) 

- teplé jedlo mäsové 3 druhy (pečené kura 1/4, bravčový 
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rezeň, rizoto s bravčovým mäsom), prílohy (zemiaky, ryţa, 

cestoviny) 

- bezmäsité jedlo 1 druh (zeleninové rizoto alebo cestoviny so  

syrovou omáčkou) 

- zeleninové šaláty (miešaný, paradajkový) 

 

NÁPOJE: 

- mix nealko nápojov (minerálka perlivá, neperlivá, ochutené 

sýtené nápoje, 100% dţús – 0,33l na osobu) ku kaţdému 

jedlu 

5. Náklady na občerstvenie účastníkov – 1 x coffee break 

10.09.2013 o 15:00 hod. a 11.09.2013 o 10:00 hod. 

- káva, čaj, nealko nápoje (minerálka perlivá, neperlivá, 

ochutené sýtené nápoje, 100% dţús) 0,33l na osobu 

- slané a sladké pečivo (croassant, pagáč) alebo chlebíčky 

(šunkový, salámový, syrový) 2ks/osoba 

- do kongresovej miestnosti zaloţiť minerálnu vodu na stôl: 

dňa 10.09.2013 – max. 27 ks na 13,00 hod, dňa 11.09.2013 

na 9,00 hod – max. 27 ks 

    

 Náklady na stravovanie a občerstvenie SPOLU  

(poloţka 4+5): 

    

 

                            Celková cena v €  SPOLU ( poloţka 1. aţ  5.)    

 


