
 

 

 

 
 
 

 

 

   

 

Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) 

1. Verejný obstarávateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre Ústredie práce, 

sociálnych vecí a rodiny  

2. Názov predmetu zákazky: Poskytnutie služieb stravovania, ubytovania a prenájmu školiacich 

priestorov - v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III. 

Druh zákazky: Služba podľa prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

Spoločný slovník obstarávania:   55110000-4 Hotelové ubytovacie služby  

  55120000-7 Služby na organizovanie stretnutí a konferencií    

 v hoteloch 

  55250000-7 Krátkodobý prenájom zariadeného ubytovania

 (krátkodobé ubytovacie služby v zariadených prenájmoch) 

3. Stručný opis zákazky: Predmetom služby je zabezpečenie minimálne troch ubytovacích zariadení 

na území SR situovaných v krajskom, alebo okresnom meste v zmysle Čl. 3 b. 3.1. Prílohy č. 3 

Rámcová dohoda  o poskytovaní služieb (ďalej len „RD“),  tejto výzvy a jedného náhradného 

ubytovacieho zariadenia v zmysle Čl. 3 b. 3.2. RD, s kapacitou najmenej 30 lôžok, kategórie min. 3* 

s možnosťou ubytovania a poskytnutia stravovania (raňajky, obed, večera) pre účastníkov 

vzdelávacej aktivity. Ubytovacie zariadenie musí byť vybavené minimálne jednou školiacou 

miestnosťou pre najmenej 25 osôb pri konferenčnom sedení. Podrobný opis predmetu zákazky je 

uvedený v RD, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy na predkladanie ponúk.  

4. Miesto poskytnutia predmetu zákazky: SR 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  101 865,50 € bez DPH  

6. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia: S úspešným uchádzačom bude podpísaná RD na dobu 

12 mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania celkovej maximálnej ceny uvedenej 

v bode 10.2. RD a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena – Cena za celý predmet zákazky v € s DPH 

zaokrúhlená na dve desatinné miesta 

8. Podmienky účasti:  
a) Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky,   

b) Uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, čo preukáže 

doložením čestného vyhlásenia. 

9. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk:  30.1.2020 do 10:00 hod. 

Ponuku je potrebné podať v elektronickej podobe prostredníctvom informačného systému 

EVOSERVIS (ďalej   len „EN EVOSERVIS“) na webovej stránke www.evoservis.sk/mpsvrsr/.  

Uchádzač v EN EVOSERVIS vloží  svoju cenovú ponuku  zaokrúhlenú na dve desatinné miesta 

do určeného formulára na príjem ponúk v zmysle Návrhu na plnenie kritéria (Cena za celý 

predmet zákazky v € s DPH) a ako prílohu vloží nasledovné dokumenty:  

1. Vyplnenú Prílohu č. 1 tejto výzvy - Návrh na plnenie kritéria podpísanú štatutárnym zástupcom 

uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou vo formáte PDF, ktorá bude v súlade s Prílohou 

č. 1 RD (Spôsob určenia celkovej ceny predmetu rámcovej dohody)  

2. Čestné vyhlásenie, v zmysle bodu 8. Podmienky účasti tejto výzvy, vo formáte PDF. 

http://www.evoservis.sk/mpsvrsr/


 

 

3. Vyplnenú a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou 

Prílohu č. 3 výzvy RD spolu s prílohami vo formáte PDF. 

V prípade splnomocnenej osoby verejný obstarávateľ požaduje úradne osvedčené plnomocenstvo 

vo formáte PDF. 

10. Ostatné informácie potrebné na vypracovanie ponuky sú uvedené v prílohe č. 2 Ostatné informácie 

tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

11. Kontaktná osoba: Stanislav Ondračka - Odbor verejného obstarávania, t. č.: 02/2046 2408,     

e-mail stanislav.ondracka@employment.gov.sk 

PRÍLOHY : Príloha č. 1 Návrh na plnenia kritéria  

                   Príloha č. 2 Ostatné informácie                                                                                                                                                                                                                                        

                     Príloha č. 3 Rámcová dohoda  o poskytovaní služieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Miloslav Matonog, riaditeľ OVO                                                                          
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