
MINISTERSTVO 

PRÁCE, SOCIÁLNYCH 
VEcí A RODINY 
SLOVENSKE) REPUBLIKY 

Výzva na predkladanie ponúk 
(zákazka s nízkou hodnotou) 

1. Názov predmetu zákazky: "Poskytnutie služieb ubytovania, stravovania a prenájmu školiacich priestorov. 
Druh zákazky: služby pod!'a Prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

Spoločný slovník obstarávania: 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby doplniť 
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 
55130000-0 Iné hotelové služby 
55250000-7 Krátkodobý prenájom zariadeného ubytovania (krátkodobé 

ubytovacie služby v zariadených prenájmoch 

2. Stručný opis zákazky: Zabezpečenie služieb ubytovania, stravovania a prenájmu školiacich priestorov pre 
vzdelávanie pre potreby UPSVaR. Zákazka je rozdelená na 3 časti. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v 

Prílohách Č . 1 tejto výzvy zvlášť pre každú časť zákazky. 
Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť zákazky. Čiastkové plnenie jednotlivých častí zákazky 

sa nepripúšťa. 

3. Miesto realizácie predmetu zákazky: 1. časť zákazky - v Prešovskom a v Košickom kraji, 
2. časť zákazky - v Banskobystrickom, v Žilinskom a v Trenčianskom kraj i, 
3. časť zákazky - v Bratislavskom, v Trnavskom a v Nitrianskom kraji. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 198674,75 bez DPH 

pre časť zákazky Č. 1: 54 957,45 bez DPH 
pre časť zákazky Č. 2: 85 887,24 bez DPH 

pre časť zákazky Č. 3: 57830,06 bez HPH 

5. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia: do 30.11.2018 
S úspešným uchádzačom bude podpísaná rámcová dohoda pre každú časť zákazky samostatne. 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena - Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH 
Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky v EUR s DPH, zaokrúhlená 

na 2 desatinné miesta, pre každú časť zákazky samostatne. Uchádzač uvedie cenu predmetu zákazky s DPH ako 

cenu konečnú na základe Prílohy Č. 3 - Návrh na plnenie kritéria pre každú časť zákazky samostatne ako súčet 
cenových položiek, pričom cena každej položky sa vypočíta ako súčin požadovaného množstva a jednotkovej 

ceny danej položky. 

7. Podmienky účasti : 

• Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby vo vzťahu k predmetu zákazky 

8. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 19.04.2017 do 10:00 
Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom EN EVOSERVIS (ďalej len "EN EVOSERVIS") 

podl'a pokynov uvedených v Prílohe č. 2 tejto výzvy, na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/. 
Uchádzač v EN EVOSERVIS vloží svoju cenovú ponuku do určeného formulára na príjem ponúk a vloží 

nasledovné dokumenty: 
1. Vyplnený Návrh na plnenie kritéria pre príslušnú časť zákazky - Príloha Č . 3.1 - 3.3 tejto výzvy 

podpísaná uchádzačom, vo formáte PDF, 
2. Doklad v zmysle bodu 7. tejto výzvy, vo formáte PDF. 

9. Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Arvayová, odbor verejného obstarávania 

e-mail: sona .arvayova@employment.gov.sk. t. č.: 02/2046 2318 



10. Ostatné informácie potrebné na vypracovanie ponuky sú uvedené v prílohách tejto výzvy. 

PRílOHY: 
1.1 Opis predmetu 1. časti zákazky 
1.2 Opis predmetu 2. časti zákazky 
1.3 Opis predmetu 3. časti zákazky 
2. Ostatné informácie 

3.1 Návrh na plnenie kritéria 1. časť zákazky 
3.2 Návrh na plnenie kritéria 2. časť zákazky 
3.3 Návrh na plnenie kritéria 3. časť zákazky 

----------~~-~;~;~~~----
riaditer odboru verejného obstarávania 


