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VÝZVA NA PREDLOŢENIE PONUKY
k zákazke s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Predmet zákazky

Prenájom
rozvoj

priestoru

pre

Postup obstarávania

Zákazka s nízkou hodnotou

Názov projektu

Od dávok k platenej práci

Kód ITMS

27110130025

Prijímateľ

Mesto Banská Bystrica

osobnostný

Identifikačné údaje prijímateľa
Úradný názov: Mesto Banská Bystrica
IČO: 00313271
Poštová adresa: Československej armády 26
Kontaktná osoba a tel. číslo: Ing. Beáta Farkašová,
048/4330200, Elektronická pošta: farkasova@misbb.sk
PSČ: 97401
Mesto/obec: Banská Bystrica
Štát: Slovenská republika
Poskytovateľ NFP: MPSVR/FSR/SIA* (nehodiace preškrtnúť)
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Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je:
Prenájom priestorov – školiacich miestností pre zabezpečenie aktivít
osobnostného rozvoja pre cieľovú skupinu 40 nezamestnaných. Výcviky sa budú
konať skupinovou formou v rozsahu 60 hodín x 3 skupiny, t.j. 18O hodín v dobe
od 03.08.2012 do 31.10.2012, pričom v jednej skupine bude najviac 15 osôb.
Hľadané priestory sa musia nachádzať v lokalite v rámci okruhu do 1200 m od
budovy Mestkého úradu, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica.
Prenájom bude fakturovaný odberateľovi – partnerovi projektu(druhá zmluvná
strana):
Centrum vzdelávania neziskových organizácií
Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi – p. Danica Hullová, t.č. +421 905 489
356, e-mail: cvno@cvno.sk
Slovník spoločného obstarávania: 70310000-7-prenájom alebo predaj budov
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 2 430,00 EUR
Cena bola stanovená na základe predbežného prieskumu trhu a schváleného
rozpočtu v projekte. Zákazka bude financovaná zo zdrojov EÚ, štátneho
rozpočtu a z rozpočtu Mesta Banská Bystrica.
Pokyny na zostavenie ponuky
Ponuku musí uchádzač predložiť v písomnej (listinnej) forme, v štátnom jazyku
(slovenskom), poštou alebo osobne, v lehote na predkladanie ponúk. Ponuku je
potrebné predložiť s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo
miesta podnikania uchádzača.
Kritérium na vyhodnotenie
najvýhodnejšia ponuka)

ponúk

(najniţšia

cena

alebo

ekonomicky

Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia hodinová cena
prenájmu vrátane DPH.
Podmienky účasti

-

Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné k ponuke priloţiť:
kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu
návrh zmluvy o prenájme priestorov
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Rozdelenie na časti
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Moţnosť predloţenia variantných riešení
Neumožňuje sa predkladať variantné riešenia.
Spôsob a termín doručenia ponúk
Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adrese:
Mesto Banská Bystrica
Československej armády 26
974 01 Banská Bystrica
Obálku s ponukou je potrebné označiť nasledovne: adresa verejného
obstarávateľa, adresa uchádzača, označenie – Prenájom priestoru pre
osobnostný rozvoj- NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 01. 08. 2012 do 12.00 hod. Tento
termín je konečný pre obidva uvedené spôsoby doručenia ponúk. Ponuky nie je
možné posielať elektronicky ani faxom. Rozhodujúci je dátum doručenia
verejnému obstarávateľovi a nie poštová pečiatka. Ponuka predložená po
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve, sa vráti uchádzačovi
neotvorená. Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o tom, že
verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma a ostatným uchádzačom, ktorých
ponuky boli vyhodnocované, bude oznámené, že neuspeli.
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva.
Dátum vyhotovenia Výzvy na predkladanie ponúk
Dátum: 13. 07. 2012
Miesto: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská
Bystrica
V Banskej Bystrici, 13.07.2012
Spracovala: Ing. Beata Farkašová
Kontroloval: Ing. Karol Verčík
Mgr. Peter Gogola
primátor
Mesta Banská Bystrica
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