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Požiadavky na vypracovanie ponuky 

________________________________________________________________ 
Zákazka  na poskytnutie služby - postup podľa § 9 ods.9  Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov !
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :  !
 Názov:  Slovenský Červený kríž, Územný spolok Orava, J. Ťatliaka 2051/8, 026 80 Dolný 
 Kubín 
   

IČO: 00416061 
  
2. Kontaktná osoba:  Ľubica Dubnicayová 
2.1. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ľubica Dubnicayová, tel. 0903558920 !
3. Názov projektu: „Akcelerácia rozvoja turistickej vybavenosti regiónov Námestovo 

a powiatu Žywiec“ !
 4.  Predmet zákazky: !
 A,   poskytnutie stravy  pre účastníkov aktivít  „školenie Vodnej  záchrannej  
 služby“ a strava pre „ostrahu na Oravskej priehrade“ !
 B,  poskytnutie ubytovania ku školeniam Vodnej záchrannej služby !
 Delenie zákazky: Táto zákazka sa delí na dve časti : A,B  
 Uchádzač môže poslať ponuku len na  jednu z častí A,B alebo na obe časti 
 Predmet zákazky A,B sa bude vyhodnocovať samostatne. !

4.1.     Opis predmetu zákazky A: Predmetom zákazky je poskytovanie stravy v zmysle 
podmienok: 

   
  Strava ku školeniu Vodná záchranná služba – ďalej VZS: !
  Školenia  sa budú organizovať v 6 turnusoch,  kde každý turnus bude trvať 6 dní a bude 

mať 16 účastníkov. Miesto konania školenia je Dolný Kubín. 
  Počas školení požadujeme účastníkom predložiť 2 x 2 jedlá a 4x 3 jedlá – raňajky, obed, 

večera spolu s nealkoholickými nápojmi  
  
   !!!!!!!!
  Rozpis stravy na deň a kalkulácia: 
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  !!
 Strava  pre ostrahu VZS na Oravskej priehrady !
 Počas 4 mesiacov –jún, júl, august, september (120 dní) – pre 4 ľudí dve hlavné jedlá – obed, 

večera 
 Ostraha VZS bude realizovaná na Oravskej priehrade 
  

  
   
4.2.      Opis predmetu zákazky B: Predmetom zákazky je poskytnutie ubytovania za nasledovných 

podmienok: !
  Ubytovanie  ku školeniam VZS, ktoré sa budú opakovať v 6-tich turnusoch x 5 noci x  8 osôb. 
  Miesto konania školenia je Dolný Kubín !

!!

Deň Počet 
osôb na 
stravu

Počet 
jedál

Cena stravy 
na deň bez 

DPH

Cena 
stravy na 

deň s DPH

Cena 
celkom pre 

16 –tich 
účastníkov 
bez DPH

Cena 
celkom pre 

16 –tich 
účastníkov 

s DPH

1 deň 16 2 o b e d , 
večera

2 deň 16 3

3 deň 16 3

4 deň 16 3

5 deň 16 3

6 deň 16 2 raňajky, 
obed

SPOLU jeden turnus

SPOLU 6 identických turnusov: 

Počet osôb Počet jedál za 
deň

Stravná 
jednotka na 

deň bez DPH

Stravná 
jednotka na 
deň s DPH

Cena celkom s 
DPH

4 osoby x 120 
dní = 480 

2

Počet osôb Počet dní 
ubytovania

Osoba/noc Cena za 
noc 

bez DPH

Cena za noc 
s DPH

Cena celkom 
s DPH

8 osôb x 6 
turnusov = 

36
5 240
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5. Predpokladaná cena predmetu zákazky A: 12 480,00EUR bez DPH  
 Predpokladaná cena predmetu zákazky B:  4 200,00 EUR bez DPH  
  
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Dolný Kubín, Oravská priehrada 
7. Termín začatia a ukončenia predmetu zákazky: !
 začatie predmetu zákazky:  apríl 2014 
 ukončenie predmetu zákazky:  september 2014  !
8.  Typ zmluvy, ktorá sa uzatvorí: objednávka !
9.  Financovanie predmetu zákazky: Bez preddavkov a záloh. Na základe vystavenej  

faktúry  
  
10.  Podmienka   účasti :  Oprávnenie poskytovať službu vo vzťahu k predmetu 

zákazky  /živnostenský list alebo výpis z OR/, alebo iný ekvivalentný doklad 
o oprávnení poskytovať službu/  !!

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  !
• Najnižšia cena za celý predmet  zákazky v EUR , vrátane DPH (u neplatiteľov 

DPH  konečná cena).  Uchádzač predloží v ponuke cenu za predmet zákazky 
vypracovanú v zmysle tabuľky,  ktorá je prílohou Požiadaviek na vypracovanie 
ponuky !

12. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky: !
• Identifikačné údaje uchádzača ( presný názov, adresa a meno štatutárneho 

zástupcu) 
• Doklad v zmysle bodu 10 (živnostenský list, výpis z OR alebo iný 

ekvivalentný doklad o oprávnení poskytovať službu)  – kópia dokladu resp. 
verzia dokladu stiahnutá z internetu 

• cenová kalkulácia za poskytnutie služby v zmysle tabuliek 4.1 a 4.2 !
12. Lehota na predloženie ponúk :  
  
 Termín doručenia cenových ponúk, ktoré je nutné predložiť v  dvoch  
vyhotoveniach,  je do 09.05.2014 !

Ponuky musia byť doručené v písomnej forme, poštou, alebo osobne  na adresu: Slovenský 
 Územný spolok Orava,  J. Ťatliaka 2051/8, 026 80  Dolný Kubín 
  
 Označenie ponúk: 
 Uchádzač vloží ponuku v dvoch vyhotoveniach do samostatného obalu. Obal musí 
 byť uzatvorený. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

.  3



!  

 adresu verejného obstarávateľa 
 označenie : „zabezpečenie VZS – NEOTVÁRAŤ“ !

13. Podmienky financovania zákazky:  
 Táto zákazka bude financovaná v rámci Operačného programu Cezhraničnej spolupráce PL - 
SR , zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu verejného obstarávateľa. !!

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
     Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške. 
  Uzavretá zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť dňom podpísania zmluvy 

obidvoma zmluvnými stranami. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, pokiaľ by všetky 
hodnotené ponuky výrazne prekročili finančný limit predpokladanej hodnoty zákazky. 
Uchádzač bude ponúkať komplexnú dodávku predmetu zákazky, tak aby celková cena 
ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov, vrátane 
obstarávania a nákladov prípadných poddodávateľov uchádzača. ! !

Príloha: Tabuľka k určeniu ceny 
       
V Dolnom Kubíne, 28.3.2014 
       ............................................................. 
       Červený kríž, Územný spolok Orava 
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