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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 s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní 

výzvu na predloženie cenovej ponuky 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
  

Názov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 

Sídlo: Špitálska 8,  812 67 Bratislava 

Pracovisko: Župné nám. 5 - 6, Bratislava 

IČO: 307 94 536 

Kontaktná osoba:   Mgr. Michal Trnavský 

Telefón: 02/20441707 

Elektronická pošta: michal.trnavsky@upsvr.gov.sk 

 

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

 

„Stretnutie líniových manažérov“  a „II. Národné stretnutie siete EURES“ 

 

 Predmet zákazky - poskytnutie ubytovacích, stravovacích a konferenčných služieb pre 

aktivity. 

  

3. Druh zákazky, kategória služby a Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Zákazka na poskytnutie služby 

Neprioritná služba z prílohy č. 3 zákona o verejnom obstarávaní 

Kategória služby: 

17 - Hotelové a reštauračné služby 

CPV: 

Hlavný slovník: 

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

 

4. Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovacieho priestoru so stravovacími službami 

a prenájmu konferenčnej miestnosti s prezentačnou technikou v meste Žilina. Zákazka bude 

rozdelená na 2 časti: 

 

Časť 1: Stretnutie líniových manažérov, termín konania 26.-27.11.2013, predpokladaný     

  počet účastníkov min. 60 

 

Časť 2: II. Národné stretnutie siete EURES, termín konania 27.-28.11.2013, 

predpokladaný počet  účastníkov min. 30 

 

Obidve aktivity budú realizované v rovnakom ubytovacom zariadení, ale budú 

vyfakturované ako dve samostatné akcie. 

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY 

SEKCIA SLUŽIEB ZAMESTNANOSTI – ODBOR IPSS 

Špitálska 8, 812 67 BRATISLAVA 
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Na predmetné stretnutie požadujeme zabezpečiť hotel, ktorý spĺňa štandardy 

štvorhviezdičkového hotela. 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA ČASTI 1: Stretnutie líniových manažérov 

 
- začiatok stretnutia 26.11.2013 o 11.00 hod 

- koniec stretnutia 27.11.2013 o 15.00 hod 

- predpokladaný  počet účastníkov 60 (definitívny počet bude spresnený dodatočne, 

minimálne však 7 dní pred začiatkom konania) 

 

Ubytovanie: 

26.11.2013 - ubytovanie pre predpokladaný počet min. 60 účastníkov, pričom každý 

účastník bude ubytovaný v samostatnej izbe. 

 

Stravovanie:  

26.11.2013– obed pre predpokladaný počet min. 60 osôb 

– coffee break pre predpokladaný počet min. 60 osôb  

– večera pre predpokladaný počet min. 60 osôb 

 

27.11.2013– raňajky pre predpokladaný počet min. 60 osôb 

 – coffee break pre predpokladaný počet min. 60 osôb  

– obed pre predpokladaný počet min. 60 osôb 

 

Ku každému obedu a večeri 1 nápoj (min. 0,2dcl) na osobu. 

  

Konferenčný priestor: 

- požadujeme zabezpečiť priamo v priestoroch hotela. 

- 1 konferenčná miestnosť s kapacitou min. 60 osôb  

- požadujeme zabezpečiť aj prezentačnú techniku v konferenčnej miestnosti 

(dataprojektor, notebook, premietacia technika, ozvučenie) 

 

Rozpočet: 

- táto aktivita je financovaná z grantu EURES 2013/2014 

 

Cenovú ponuku na časť 1: Stretnutie líniových manažérov žiadame predložiť v štruktúre 

podľa prílohy č. 1 

 

 

ŠPECIFIKÁCIA ČASTI 2: II. Národné stretnutie siete EURES 
- začiatok stretnutia 27.11.2013 o 11.00 hod 

- koniec stretnutia 28.11.2013 o 15.00 hod 

- predpokladaný počet účastníkov min. 30 (definitívny počet bude spresnený dodatočne, 

minimálne však 7 dní pred začiatkom konania) 

 

Ubytovanie:  

27.11.2013 - ubytovanie pre predpokladaný počet min. 30 účastníkov, každý účastník bude 

ubytovaný v samostatnej izbe. 
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Stravovanie:   
27.11.2013 – obed pre predpokladaný počet min. 30 osôb 

– coffee break pre predpokladaný počet min. 30 osôb  

– večera pre predpokladaný počet min. 30 osôb 

 

28.11.2013 – raňajky pre predpokladaný počet min. 30 osôb 

 – coffee break pre predpokladaný počet min. 30 osôb  

– obed pre predpokladaný počet min. 30 osôb 

 

Ku každému obedu a večeri 1 nápoj (min. 0,2dcl) na osobu. 

 

Konferenčný priestor: 

- požadujeme zabezpečiť priamo v priestoroch hotela 

- 1 konferenčná miestnosť s kapacitou  min. 30  osôb 

- požadujeme zabezpečiť aj prezentačnú techniku v konferenčnej miestnosti 

(dataprojektor, notebook, premietacia technika, ozvučenie miestnosti) 

 

Rozpočet: 

- táto aktivita je financovaná z prostriedkov GRANT EURES 2013/2014 

 

Cenovú ponuku na časť 2.: II. Národné stretnutie siete EURES žiadame predložiť 

v štruktúre podľa prílohy č. 2 

 

5. Cena a spôsob určenia ceny: 

 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s celým predmetom 

zákazky.  

 Dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH vyznačí túto skutočnosť v cenovej ponuke. 

 Cenovú ponuku na časť 1: Stretnutie líniových manažérov žiadame predložiť 

v štruktúre podľa prílohy č. 1 

 Cenovú ponuku na časť 2.: II. Národné stretnutie siete EURES žiadame predložiť 

v štruktúre podľa prílohy č. 2 

 Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku len na celý predmet zákazky – t.z. musí 

vedieť zabezpečiť celý predmet zákazky podľa bodu 4 tejto výzvy. 

 

6. Miesto poskytnutia služby:  

mesto Žilina 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Časť 1.: Stretnutie líniových manažérov   5 833,33 € bez DPH  

Časť 2.: II. Národné stretnutie siete EURES 3 166,67 € bez DPH  

Predpokladaná hodnota zákazky celkom   9 000,-€ bez DPH   

 

Ponuka, ktorá presiahne predpokladanú hodnotu, bude vylúčená.  

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: 

  Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. 

 

9. Lehota poskytnutia služby  

       Časť 1.: Stretnutie líniových manažérov  

  Plánovaný termín aktivity: 26.11.2013 – 27.11.2013  

                   Časť 2.: II. Národné stretnutie siete EURES 

  Plánovaný termín aktivity: 27.11.2013 – 28.11.2013 
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10. Podmienky financovania predmetu verejného obstarávania 

Finančné prostriedky budú hradené zo zdrojov: Grant EURES pre rozpočtové obdobie 

2013/2014 v percentuálnom pomere 95% : 5% zo štátneho rozpočtu. Predmet zákazky 

bude realizovaný len v prípade schválenia Grantu EURES a podpísania grantovej zmluvy 

pre rozpočtové obdobie 2013/2014 Európskou komisiou a generálnym riaditeľom 

Ústredia PSVR. 

 

11. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní   
 Uchádzač musí s vyplnenou cenovou ponukou ( príloha č.1, č.2) doručiť aj kópiu 

oprávnenia na vykonávanie činností  súvisiacich s predmetom zákazky. A zároveň 

požadujeme vyplniť aj prílohu č.3 – Údaje o predkladateľovi. 

 

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: do 02.08.2013  do  12,00 hod 

 

 Ponuky sa predkladajú poštou alebo osobne do podateľne na adresu:   
 

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 
Špitálska 8 

812 67  Bratislava 

Pracovisko, Župné nám. 5 – 6 

Podateľňa: Župné námestie č. 5 -6 

812 67 Bratislava  
 

alebo e-mailom na adresu:    

michal.trnavsky@upsvr.gov.sk 

 

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

uchádzača alebo miesta podnikania. 

 

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

Heslo súťaže: „Stretnutie líniových manažérov“  a „II. Národné stretnutie EURES“ 

 

Za včas doručenú ponuku sa považuje ponuka doručená do 02.08.2013 do 12,00 hod  

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

email. 

 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny celkom (cena s DPH). Ponuku 

uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ 

vyhodnotí ako úspešnú, t.j, hodnotí sa cena celkom za celý predmet zákazky, ktorú bude 

verejný obstarávateľ platiť. 

Verejný obstarávateľ takúto ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese 

verejného obstarávania neuspeli. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke. 

 

  

V Bratislave, dňa ........ 2013 

 

Mgr. Katarína Slamená 

      riaditeľka odboru  

informačno-poradenských    

a sprostredkovateľských služieb 
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Špecifikácia položiek k ubytovacím, stravovacím a konferenčným službám 

Stretnutie líniových manažérov 

26.11.2013 – 27.11.2013 v ŽILINE 
 

 

Príloha č. 1 

 Položka  Cena  v EUR         
    bez DPH 

1. Rezervácia ubytovania pre min. 60 účastníkov konferencie dňa 26.11.2013, 
pričom každú účastník musí byť ubytovaný samostatne. 

 

2. Náklady za prenájom 1 konferenčnej miestnosti pre min. 60 účastníkov 
v termíne 26.11.2013 (od 12.00 – 18.30 hod.) a 27.11.2013 (od 8.30 – 15.00 
hod.) 

 
 
 

3. Náklady na prezentačnú techniku (dataprojektor, notebook, premietacia 
technika,  ozvučenie, flipchart). 

 

 
Náklady na ubytovanie a prenájom konferenčnej miestnosti s prezentačnou 
technikou spolu: 

 
 
 
 

4.  Náklady na stravovanie (obed, večera) pre min. 60 účastníkov dňa 26.-
27.11.2013 formou teplého bufetového stolu s tradičným jedlom: 
 
Obed: o 12.00h (2x)  

- polievka (slepačí, hovädzí vývar) 
- teplé jedlo mäsové 3 druhy (kuracie prsia na prírodný spôsob, kurací 

rezeň, bravčové mäso na prírodný spôsob), prílohy (zemiaky, ryža, 
cestoviny) 

- bezmäsité jedlo 2 druhy (zeleninové rizoto, cestoviny s omáčkou) 
- zeleninové šaláty (miešaný, paradajkový, uhorkový) 
- dezerty (3 druhy zákuskov), ovocie (3 druhy) 

Večera: o 18:00 (1x) 
- teplé jedlo mäsové 3 druhy ( pečené kura ¼, bravčový rezeň, rizoto 

s bravčovým mäsom, prílohy ( zemiaky, ryža, cestoviny) 
- bezmäsité jedlo 2 druhy ( zeleninové rizoto, cestoviny s omáčkou)  
- zeleninové šaláty ( miešaný, paradajkový, uhorkový) 

Nápoje:  
- nealko nápoje ku každému chodu 1ks/osoba (minerálka perlivá, 

neperlivá, min. 0,2l na osobu)  

 

5. Náklady na občerstvenie účastníkov – 2x coffee break – 26.11.2013 o 15.00h, 
27.11.2013 o 10.00h: 

- káva, čaj, nealko nápoje (coca cola, fanta, vinea, vrátane perlivej, 
neperlivej minerálnej vody) 0,33l na osobu 

- slané a sladké pečivo (croassant, pagáč, fornetti) alebo chlebíčky 
(šunkový, salámový, syrový) 2ks na osobu 

- do kongresovej miestnosti pripraviť minerálnu vodu na stôl: dňa 
26.11.2013 – 60ks, dňa 27.11.2013 na 8.30hod – 60ks 

 

  
Náklady na stravovanie a občerstvenie spolu: 
 

 

Celková cena ( riadok 1. + 5.)   v  €  spolu  bez DPH   

 
Celková cena v €  spolu s DPH 
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Špecifikácia položiek k ubytovacím, stravovacím a konferenčným službám 
/G5/ - „II. Národné stretnutie siete EURES Slovensko“ 

27.11.2013 – 28.11.2013 ŽILINA 
Príloha č. 2 

 Položka  Cena  v EUR     
     bez DPH 

1. Rezervácia ubytovania pre  min. 30 účastníkov konferencie dňa 27.11.2013,  
pričom  každý účastník musí bývať samostatne.  
 

 
 

2. Náklady za prenájom 1 konferenčnej miestnosti pre min. 30 účastníkov 
v termíne 27.11.2013 od 12:00 hod. a 28.11.2013 do 13:00 hod. 

 
 
 

3. Náklady na prezentačnú techniku (dataprojektor, notebook, premietacia 
plachta, ozvučenie ) v konferenčnej miestnosti  

 

  
Náklady na ubytovanie a prenájom konferenčnej miestnosti 
s prezentačnou technikou spolu: 

 
 
 
 

4. Náklady na stravovanie (obed, večera) pre min. 30 účastníkov dňa 
27.11.2013 – 28.11.2013 formou teplého bufetového stolu s tradičným 
jedlom:, 
 
Obed: o 12.00h (2x)  

- polievka (slepačí, hovädzí vývar) 
- teplé jedlo mäsové 3 druhy (kuracie prsia na prírodný spôsob, kurací 

rezeň, bravčové mäso na prírodný spôsob), prílohy (zemiaky, ryža, 
cestoviny) 

- bezmäsité jedlo 2 druhy (zeleninové rizoto, cestoviny s paradajkovou  
omáčkou) 

- zeleninové šaláty (miešaný, uhorkový) 
- dezerty (3 druhy zákuskov: doboška, punčový rez, ovocný pohár), 

ovocie (3 druhy) 
Večera: o 18.00h (1x)  

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

- bezmäsité jedlo 1 druh (zeleninové rizoto, cestoviny s omáčkou) 
- zeleninové šaláty (miešaný, paradajkový) 

Nápoje: 
- mix nealko nápojov(minerálka perlivá, neperlivá, ochutené sýtené 

nápoje, 100% džús – 0,33l na osobu) ku každému jedlu 
 

 

5. Náklady na občerstvenie účastníkov – 1x coffee break – 27.11.2013 o 15.00h  
o 10.00h a 28.11.2013 o 10.00h  
      -    káva, čaj, mix nealko nápoje (minerálka perlivá, neperlivá, ochutené    
sýtené   nápoje, 100% džús) 0,33l na osobu 
      -    slané a sladké pečivo (croissant, pagáč) alebo chlebíčky (šunkový, 
salámový, syrový) 2ks/osoba 
      -     do kongresovej miestnosti založiť minerálnu vodu na stôl: dňa 
27.11.2013 – min. 30 ks. na 13,00 hod. – 30 ks, dňa 28.11.2013 na 9,00 hod. 
– min. 30 ks  

 

   
Náklady na stravovanie a občerstvenie spolu 
 

 

 
Celková cena ( riadok 1. +5.)   v  €  spolu  bez DPH 

 

  
Celková cena ( riadok 1. +5.)    v €  spolu s DPH 
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Údaje o predkladateľovi 

 
Príloha č.3 

 

organizácia: 
 

 
 

sídlo/korešpondenčná adresa: 
 

 
 

e-mail adresa organizácie: 
 

 

  

 

IČO: 

 

 

 

IČ DPH: 

 

 

  

 

bankové spojenie: 

 

 

  

 

kontaktná osoba: 

 

 

 

telefón, e-mail: 

 

 
 


