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Zamestnanosť a sociálna inklúzia  

 

 
 
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk 

 

 
zákazka postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár 

Sídlo: Železničná 2, 987 01 Poltár 

IČO: 37998374 

DIČ: 2022035521 

Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Ing. Zuzana Šmatlíková 

Telefón: 047/4111800 

Email: zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Zuzana Šmatlíková 

Telefón: 047/4111800 

Email: zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk 

2. Predmet zákazky 

2.1. Názov zákazky: Organizačné zabezpečenie konferencie a workshopov 

2.2. CPV – spoločný slovník obstarávania: 7995200-2 

2.3. Druh zákazky:  zákazka na dodanie služieb               

2.4. Typ zmluvy: (Forma vzniku záväzku) zmluva o dielo 

2.5. Platnosť zmluvy: 30.09.2015 

3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: okres Poltár, vzdialenosť do 30 km od 

Poltára 

3.2. Termín dodania predmetu zákazky:  priebežne počas trvania zmluvy, t.j. do  

30.09.2015 na základe vystavenej objednávky od verejného obstarávateľa na 

čiastkové plnenie predmetu zmluvy 

3.3. Spôsob dodania predmetu zákazky: dodávateľ osobne zabezpečí plnenie 

zmluvy v mieste dodania predmetu zákazky v úzkej spolupráci s verejným 

obstarávateľom 

4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah 

4.1. Predmetom zákazky je dodanie služieb – organizačné zabezpečenie 

konferencie a workshopov zameraných na zdravotnú osvetu a rodinné financie 

v rozsahu uvedenom v prílohe tejto výzvy vrátane všetkých výdavkov 



spojených s dodaním predmetu zákazky, kde prevzatie (splnenie) predmetu 

zákazky potvrdí zástupca verejného obstarávateľa - p. Ing. Zuzana Šmatlíková 

4.2. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na 

 ocenenie predmetu obstarávania – návrh na plnenie kritérií, ktorá tvorí prílohu 

 tejto Výzvy (príloha č.1).  

5. Variantné riešenie: neumožňuje sa 

6. Predpokladaná hodnota zákazky 3 250,00 eur bez DPH 

7. Predkladanie cenových ponúk 

7.1 Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €. 

7.2 Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa osobný dohľad dodávateľa na 

plnenie zákazky, sa predkladá na celý predmet zákazky. 

7.3 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 09.01.2015 do 12:00 hod. 

7.4 Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach 

a označujú sa „Organizačné zabezpečenie konferencie a workshopov – 

NEOTVÁRAŤ“ 

7.5 Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Železničná 2, 987 01 Poltár. 

V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, 

rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. V prípade 

osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do kancelárie verejného 

obstarávateľa na adresu jeho sídla. 

8. Lehota viazanosti ponúk: do 30.09.2015 

9. Podmienky financovania predmetu zákazky 

9.1 Predmet zákazky bude financovaný z ESF, ŠR SR a  rozpočtu verejného 

obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Predmet zákazky je 

obstarávaný v rámci realizácie projektu s názvom „Posilnenie komunitnej 

práce – cesta k sociálnej zmene“ podporeného v rámci OP ZaSI 

prostredníctvom IA pre OPZaSI.  

9.2 Zálohy ani preddavky nebudú poskytované. 

9.3 Fakturácia – faktúry budú vystavené po dodaní každej časti predmetu zákazky. 

Prílohou faktúry bude dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí služby. 

Splatnosť faktúry je 14 dní po prevzatí faktúry verejným obstarávateľom. 

10. Podmienky účasti uchádzačov 

10.1 Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky 

alebo iný doklad preukazujúci oprávnenie na daný predmet zákazky (kópia 

výpisu z obchodného, živnostenského registra alebo iný doklad, preukazujúci 

oprávnenie).  

10.2 Uchádzač predloží podpísaný návrh zmluvy, ktorý je prílohou č.2  tejto Výzvy 

10.3 Uchádzač musí splniť podmienku skúseností s realizáciou podobných zákaziek 

(organizačné zabezpečenie aktivít)  - minimálne 3 zákazky za posledných 5 

rokov ku dňu uzávierky predkladania ponúk. Splnenie tejto podmienky 

zdokumentuje čestným prehlásením o ich dodaní s uvedením: názvu a  opisu 

zákazky, lehoty dodania a kontaktnej osoby a kontaktných údajov pre overenie 

si informácií. 

10.4 Uchádzač predloží čestné prehlásenie, že disponuje dostatočnými kapacitami 

na realizáciu predmetu zákazky a že  všetky údaje uvedené v cenovej ponuke 

a priložených prílohách sú pravdivé.  

11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

11.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. 

12. Obsah ponuky 

12.1 Ponuka musí obsahovať: 



- Ocenenie predmetu zákazky v súlade s prílohou Návrh na plnenie kritérií 

- Doklady v zmysle bodu 10 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

13.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači  oboznámení s výsledkom 

vyhodnotenia. 

13.2 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva v zmysle Obchodného 

zákonníka – Zmluva o dielo, ktorá tvorí súčasť Výzvy (príloha č.2) 

13.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, 

verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača 

v poradí. 

13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku 

z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre 

verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami 

verejného obstarávateľa. 

13.5 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením 

cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi. 

 

Spracoval: Ing. Zuzana Šmatlíková 

 

V Poltári, dňa 29.12.2014 

Ing. Zuzana Šmatlíková 

Prílohy: 

Návrh na plnenie kritérií 

Návrh zmluvy 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č.1 

Návrh na plnenie kritérií 
Názov zákazky: „Organizačné zabezpečenie konferencie a workshopov“ 

 

Identifikačné údaje uchádzača: ......................................................... 

 

Email:  

Telefón:   

názov 
aktivity názov predmetu VO jednotka 

cena za 
jednotku 
bez DPH 

cena 
celkom 
bez DPH  

počet 
jednotiek 

cena s 
DPH 
celkom 

ko
n

fe
re

n
ci

a 

Konferenčná miestnosť 
pre 25 osôb, vybavenie: 
stoly, stoličky, 
dataprojektor, počítač 
alebo notebook, 
kamera, stojan na 
kameru, flipchartová 
tabuľa, fixy na 
flipchartovú tabuľu, 
trvanie prenájmu 2 dni: 
1. deň 6 hodín, 2. deň 4 
hodiny  Deň   2  

Občerstvenie pre 25 
osôb, 1. Deň: obed, 
večera, káva, čaj,  
minerálka, ovocie, slané 
pečivo, 2. Deň: raňajky, 
obed, káva, čaj, 
minerálka, ovocie, slané 
pečivo Osoba   25  

Ubytovanie pre 25 
osôb, s prihliadnutím na 
individuálne potreby  
z dôvodu rôznych 
pohlaví a rôzneho 
spoločenského 
postavenia účastníkov Osobonoc   25  

Organizačné 
zabezpečenie Deň   2  

W
o

rk
sh

o
p

 

Konferenčná miestnosť 
pre 21 osôb, miesto 
podľa záujmu 
účastníkov v rámci 
celého okresu Poltár, 
trvanie 6 hodín denne, Deň   5  



vybavenie: stoly, 
stoličky, dataprojektor, 
počítač, tlačiareň,  
kamera, stojan na 
kameru, flipchartová 
tabuľa, fixy na 
flipchartovú tabuľu   

Odborné a organizačné 
zabezpečenie Deň   5  

Cena celkom za predmet plnenia      

 

 

 

 

Vyplnené dňa:  

 

 

                                                                                ...…………………………………………........................... 

             

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača meno, 
priezvisko štatutárneho   zástupcu uchádzača 
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Príloha č.2 

Zmluva č. .../IAOPZaSI/2014 o dodávke  
prác a služieb podľa § 261 Obch. zákonníka 

 
Článok  I. 

Zmluvné strany 
 

1.1.Objednávateľ:   

Názov:  Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár 

Sídlo:    Železničná 2, 987 01 Poltár 

Zastúpenie:  Ing. Zuzana Šmatlíková, predseda združenia  

IČO:    37998374 

DIČ:    2022035521 

Banka:  Sl.sp.a.s. Poltár 

IBAN:   SK6709000000005060326419 

 

1.2.Dodávateľ:  

Názov:   

Sídlo:     

Zastúpenie:    

IČO:     

DIČ:     

Banka:   

BAN:   

 
Článok  II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Predmetom zmluvy je organizačné a technické zabezpečenie realizácie konferencie a piatich 
workshopov v rámci realizácie projektu: „Posilnenie komunitnej práce – cesta k sociálnej zmene“, ktorý 
je podporený z ESF a ŠR prostredníctvom IA pre OP ZaSI. 

2.2. V rámci plnenia predmetu zmluvy dodávateľ zabezpečí najmä: 
 Priestory na realizáciu dvojdňovej konferencie v okrese Poltár vo vzdialenosti do 30 km od 

okresného mesta Poltár schválené objednávateľom 
 Priestory na realizáciu piatich workshopov, ktoré sa budú realizovať v okrese Poltár, presné miesto 

bude dané v objednávke  podľa záujmu účastníkov  
 Zariadenie a technické vybavenie prenajatých priestorov pozostávajúce z  nábytku, výpočtovej 

a didaktickej techniky 
 Občerstvenie pre účastníkov dvojdňovej konferencie 
 Účasť prednášateľov na workshopoch v oblasti zdravia, zdravotnej osvety a rodinných financií 
 Účasť organizátora na každej aktivite počas celej doby trvania) 
 Zabezpečenie audio a video dokumentácie v primeranej kvalite 

2.3. Predmet zmluvy je dodaný v súlade s predloženou cenovou ponukou zo dňa ...............  
 

Článok III. 
Časový a vecný harmonogram 

 
3.1. Predmet zmluvy bude dodávateľ dodávať priebežne podľa vystavených objednávok objednávateľa, 

kde bude uvedený presný termín realizácie konkrétnej aktivity a tiež požiadavka na miesto realizácie pre 
workshopy. Miesto realizácie konferencie musí byť zo strany objednávateľa odsúhlasené pre zadaním 



objednávky. Objednávku objednávateľ predloží dodávateľovi najneskôr 7 kalendárnych dní pred 
plánovaným termínom realizácie konferencie alebo workshopu.  

3.2. Celý predmet zmluvy bude dodaný do 30.09.2015. 
 

Článok  IV. 
Cena prác a platobné podmienky 

 
4.1. Zmluvné strany sa dohodli na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa ......... na cene prác 

a služieb súvisiacich s plnením predmetu zmluvy v celkovej výške  ..................€, slovom: 
......................eur s DPH  za realizáciu celého predmetu zmluvy, maximálne do výšky  finančného limitu, 
ktorým objednávateľ disponuje na obstaranie predmetu zmluvy v zmysle schváleného rozpočtu.  

4.2. V tejto cene sú zahrnuté všetky náklady a výdavky, ktoré dodávateľovi vzniknú pri plnení predmetu 
tejto zmluvy.  

4.3. Odmena dodaváteľovi  bude vyplatená po predložení faktúry za dodané čiastkové služby a práce. 
Splatnosť faktúr bude 14 dní. Úhrada bude realizovaná bankovým prevodom na účet dodávateľa. 

4.4. Fakturované budú ceny platné v predloženej cenovej ponuke zo dňa ...... Dodávateľ sa zaväzuje, že 
ceny uvedené v cenovej ponuke zostanú platné počas celej doby trvania zmluvy a ceny na osobu budú 
fakturované  podľa reálneho počtu účastníkov na jednotlivých aktivitách.  

4.5. V prípade omeškania platby na účet dodávateľa, má ten právo fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% za každý omeškaný kalendárny deň. 

 
Článok  V. 

Povinnosti zmluvných strán 
 

5.1. Dodávateľ je povinný: 

 zabezpečiť realizáciu predmetu zmluvy 

 dodržať termíny dodania predmetu zmluvy   

 zabezpečiť účasť svojho zástupcu na konferencii a workshopoch na zabezpečenie okamžitej 
súčinnosti pri riešení prípadných problémov                             

 neodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré nastanú a budú mať vplyv 
na  plnenie predmetu zmluvy 

 
5.2. Objednávateľ je povinný: 

 poskytnúť dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť a odovzdať všetky relevantné údaje potrebné 
pre plnenie zmluvy tak, aby mohol služby a práce  uskutočniť včas 

 uhradiť faktúru za poskytnuté služby najneskôr v deň splatnosti 
 

Článok VI. 
Trvanie zmluvného vzťahu 

 
6.1.  Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu zmluvy, a to od .......... do 30.09.2015. 

6.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a  nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po 
dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.  
 

Článok VII. 
Sankcie za neplnenie zmluvy. 

 
7.1.  V prípade, že dodávateľ neposkytne objednávateľovi plnenie v zmysle tejto zmluvy riadne a včas, je 

objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dohodnutej ceny bez DPH, za 
každý deň omeškania, najviac však 10% z dohodnutej ceny bez DPH.  

7.2.  V prípade, že dodávateľ spôsobí svojou činnosťou objednávateľovi škody, objednávateľ je 
oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody. 

7.3.  Ak vznikla škoda porušením povinnosti, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta a jej hodnota je vyššia 
ako dohodnutá výška zmluvnej pokuty je možné uplatniť si nárok na náhradu škody až do výšky 
hodnoty, ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty. 

7.4.  Porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa viaže zmluvná pokuta nie je dotknuté právo domáhať 
sa zároveň aj náhrady škody 

7.5.  V prípade závažného porušenia tejto zmluvy je zmluva vypovedateľná s okamžitou platnosťou zo 
strany objednávateľa. Výpoveďou nie je dotknuté právo na uplatnenie zmluvnej pokuty a náhrady 
škody. 



 
Článok  VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

8.1.  Akékoľvek zmeny bežného účtu, identifikačných údajov zmluvné strany neodkladne oznámia druhej 
strane. 

8.2.  Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť kalendárny deň nasledujúci po dni doručenia 
písomnej výpovede. 

8.3.  Prílohou zmluvy je cenová ponuka a návrh na plnenie kritérií. 
8.4.  Obsah tejto zmluvy možno meniť len formou písomného dodatku, okrem ustanovení čl. II. a čl. IV. 
8.5.  Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Posilnenie komunitnej práce – cesta k sociálnej zmene“, 

ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a ŠR SR v rámci Operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 

8.6.  Táto zmluva je napísaná v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane dve vyhotovenia 
a dodávateľ jedno vyhotovenie.  

8.7.  V otázkach neupravených touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy platné v SR. 

8.8.  Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodanými službami a prácami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle 
článku 12 VZP k Zmluve o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku súčinnosť. 

 
V ..........................., dňa       V Poltári, dňa 
 
 
 
––––––––––––––––––––      –––––––––––––––––– 
            dodávateľ        objednávateľ 

 


