
Výzva  

na predloženie cenovej ponuky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

 
1.  Identifikačné údaje o verejnom obstarávateľovi 

Názov:   BEMI SK, s.r.o. 
Sídlo:   Dénešova 35, 040 23  Košice 
Zastúpený:   Ing. Marek Lipowski – štatutárny zástupca  

 IČO: 46834541 
 DIČ: 2023631720 
 IČ DPH:  SK2023631720 
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pobočka Košice 
 Číslo účtu v tvare IBAN: SK0911000000002920885779 
 Telefón: + 421 903 659 993 

E-mail:   bemisk.office@gmail.com 
 
 
2. Názov predmetu zákazky 

 „Vzdelávanie“ 
 
3. Predmet zákazky  

Kurz Práca s fiškálnou registračnou pokladňou 

Cieľom kurzu je osvojenie si základných zručností pre prácu s odborným softwarom a hardwarom 

registračných pokladní a pokladničných systémov resp. prehĺbenie poznatkov z počítačovej problematiky. 

Kurz je určený pre pracovnú pozíciu: Asistent predaja a Čašník. Trvanie kurzu - 10 hodín.  

Kurz Kuchár 

Cieľom kurzu je teoretické a praktické zvládnutie prípravy jedál. Absolvent musí zvládnuť pripravovať rôzne 

druhy jedál teplej a studenej kuchyne, jedlá správne dochutiť, upravovať. Poznať základné technologické 

postupy, normovať a kalkulovať jedlá. Kurz určený pre pracovnú pozíciu: Kuchár. Trvanie kurzu – 30 hodín. 

Kurz Čašník 

Kurz zahŕňa poznatky z oblasti gastronómie: základné informácie o stolovaní, potravinách 

a nápojoch, základné gastronomické pravidlá, pravidlá spoločenského správania, poznatky o technickom 

vybavení prevádzky. Zamestnanci sa budú vedieť orientovať v rôznych druhoch a formách obsluhy a budú 

poznať ich základné pravidlá. Kurz určený pre pracovnú pozíciu: Čašník. Trvanie kurzu – 20 hodín. 

Kurz Predajné zručnosti 

Hlavným zámerom kurzu je rozvíjať vedomosti a zručnosti o zákonitostiach profesionálnej komunikácie, 

vedenia rozhovoru a predajných zručnostiach v obchodnom styku ako i zručnosti vyjednávania, a tak 

zefektívniť samotný predaj produktu alebo služby prevádzky. Kurz je určený pre pracovnú pozíciu: Asistent 

predaja. Trvanie kurzu – 30 hodín. 

Kurz Základy manažmentu 

Kurz je zameraný na rozvíjanie obchodných a komunikačných manažérskych schopností. Ukázať 

manažérovi príležitosti a spôsoby, kde a ako má firma prezentovať seba ako značku. Vedieť usporiadať 

akúkoľvek spoločenskú udalosť. Zostavenie plánu a scénara akcie, tvorba projektovej dokumentácie, 



zaistenie financovania akcie, komunikácia a koordinácia s odborníkmi z oblasti produkcie a marketingu. 

Kurz je určený pre pracovnú pozíciu: Event manager. Trvanie kurzu – 20 hodín. 

4. Komplexnosť dodávky  
Predmet zákazky je deliteľný a ako výstup bude uzavretie zmluvy dodania predmetu zákazky. 

 
5. Zdroj finančných prostriedkov 

Projekt realizovaný Implementačnou agentúrou pre OP ZaSI 
Výzva: OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 
Názov projektu: NOPRAM – Novovytvorené pracovné miesta 
ITMS kód: 27120230140 
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 
 

6. Zmluva  
Výsledkom vyhodnotenia výzvy bude Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  Zmluva bude uzatvorená iba s vybraným 
uchádzačom - víťazom.  
 

7. Predpokladaná hodnota za zákazku: 1 734,15 EUR bez DPH  
  
8. Dátum vyhlásenia súťaže: 26.11.2014 

 
9. Miesto a termín dodania 

Miesto dodania:   BEMI SK, s.r.o., Dénešova 35, 040 23  Košice 
Trvanie  zmluvy:   počas realizácie projektu   

 
10. Platnosť ponuky:  do 31.12.2014 

Predložená ponuka bude obsahovať:   
Oficiálnu ponuku uchádzača na predmet zákazky projektu podľa požiadaviek uvedených v časti Predmet 
zákazky, s uvedením identifikačných údajov a ceny. Súčasťou ponuky je aj návrh celkovej ceny a Čestné 
vyhlásenie uchádzača,  že uchádzač nie je v konkurze alebo v likvidácii a že nie je dlžníkom úhrady 
poistného na zdravotné a sociálne zabezpečenie a že súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými vo 
výzve na predkladanie ponúk a jej prílohe, že ponúkaná cena je konečná cena vrátane DPH za kompletné 
dodanie predmetu zákazky. 

 
 
 
11. Mena a ceny uvádzané v ponuke  

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v  EUR.   
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v 
zložení:   

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH v EUR,   
- sadzba, výška DPH v EUR,  
- navrhovaná zmluvná cena + sadzba, výška DPH v EUR.   

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH, upozorní, tak že do poľa IČ DPH v Cenovej ponuke na nacenenie uvedie – „neplatca DPH“. 

 
12. Predkladanie ponúk 

Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe osobne, kuriérom, poštou alebo emailom (v prípade 
doručenia ponuky mailom sa na uchádzača nevzťahuje povinnosť dodržať pokyny podľa časti 13. 
Označenie obalu ponuky; pričom do predmetu mailu uvedie: Cenová ponuka „Stravné lístky“). Iné ponuky 
budú vyradené. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na každú časť predmetu zákazky. Ponuky 
je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – 10.12.2014 do 12:00 hod. na adresu uvedenú v bode 
8. Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a teda 
nebudú vyhodnocované. 
 



Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. 
 
13. Označenie obalu ponuky 

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený a nasledovne označený:  
 
názov a adresa verejného obstarávateľa:  
BEMI SK, s.r.o., Dénešova 35, 040 23  Košice  
Označenie   „SÚŤAŽ  - NEOTVÁRAŤ“  „Vzdelávanie“ 

 
14.  Hodnotenie ponúk  

Vyhodnocovať sa budú ponuky 10.12.2014 o 12:00 – vyhodnotené budú iba tie ponuky, ktoré splnili všetky 
administratívne požiadavky verejného obstarávateľa na obsah ponuky stanovené vo výzve. Ponuka 
uchádzača bude zo súťaže vylúčená, ak neslní podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom. 
Ponuky, ktoré postúpili, budú ďalej hodnotené podľa kritérií Podmienok výberu uchádzača a to:  
a) váha hodnotiaceho kritéria je 70 % 

Komplexná cena kurzu vrátane všetkých poplatkov na vzdelávací materiál.  
b)  váha hodnotiaceho kritéria je 30 % 

Skúsenosti s realizáiciou vzdelávacích kurzov rovnakej alebo podobnej špecifikácie. 
 
 
Hodnotenie ponúk pre zákazky podľa § 9 ods. 9 v prechodnom období, t. j. v období od 01.07.2013 do 
jedného kalendárneho mesiaca pred zriadením elektronického trhoviska je neverejné. 

 

 

       Ing. Marek Lipowski, štatutárny zástupca, v.r. 


