Naše číslo

Vybavuje/linka
Serenčéš/0903473328

Nitra
12.02.2015

Vec:
Prieskum trhu na obstaranie: Zabezpečenie vzdelávacej a informačnej aktivity
– výzva na predloženie ponuky
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra, ako
verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO) predkladá v rámci prieskumu
trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 ZVO
výzvu na predloženie ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo : Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
IČO : 00 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
SWIFT: SPSRSKBA
2. Predmet zákazky: Zabezpečenie vzdelávacej a informačnej aktivity
3. Opis predmetu zákazky:
Predmet zákazky sa obstaráva v rámci Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013, projektu
“Strategické riadenie agro-potravinárskeho podniku ako významného faktora rozvoja vidieka
na Slovensku“, kód projektu: 160TT1001408.
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby pozostávajúcej z poskytnutia
ubytovacích služieb, stravovacích služieb a poskytnutia prednáškovej miestnosti - priestoru
pre realizáciu vzdelávacej a informačnej aktivity.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa predmet zákazky – poskytované služby realizovali
v ubytovacom zariadení nachádzajúcom sa v Nitrianskom kraji vo vzdialenosti max. 60 km
od Nitry z dôvodu hospodárnosti.
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Minimálne požiadavky na predmet zákazky:
Ubytovanie:
 v ubytovacom zariadení typu penzión,
 ubytovanie účastníkov aktivity v izbách po jednej, max. dvoch osobách,
 súčasťou izby je sociálne zariadenie (min. WC, umývadlo a sprcha).
Stravovanie:
 v rozsahu plnej penzie.
Poskytnutie prednáškovej miestnosti - priestoru:
 1 prednášková miestnosť vybavená notebookom a dataprojektorom, kapacita
15 ľudí,
 miestnosť sa musí nachádzať v ubytovacom zariadení,
Počet účastníkov aktivity (agromanažéri): 15 osôb
Počet lektorov zabezpečujúcich aktivitu (FEM SPU v Nitre): 10 osôb
 požadované služby:
- ubytovanie: pre 25 ľudí x 1 noc,
- stravovanie: pre 25 ľudí x 2 dni (2 plné penzie),
- poskytnutie prednáškovej miestnosti - priestoru: poskytnutie 1 miestnosti
pre realizáciu aktivity x 2 dni.
4. Lehota a miesto plnenia: vzdelávacia a informačná aktivita bude prebiehať 16. – 17. 04.
2015; miestom plnenia bude ubytovacie zariadenie
5. Cena a spôsob určenia ceny: cenová ponuka – ocenená špecifikácia
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie celkovú cenu a na to, že nie je platiteľom,
v ponuke upozorní.
Okrem navrhovanej ceny nemá uchádzač nárok na úhradu iných nákladov. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavky.
Cena za ubytovanie musí byť celková a konečná – v prípade, ak nezahŕňa cena aj miestnu daň
za ubytovanie, výšku miestnej dani uvedie v ponuke samostatne. Posudzovaná bude celková
cena za ubytovanie vrátane miestnej dani za ubytovanie.
6. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
- opis a identifikáciu ubytovacieho zariadenia - názov, adresa, zodpovedná osoba a kontakt na
zodpovednú osobu, opis ubytovania a stravovania, uvedenie kvalitatívneho zatriedenia
zariadenia,
- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky,
- ocenenú špecifikáciu
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7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena. Úspešnému uchádzačovi
bude odoslaná objednávka na poskytnutie služby.

8. Termín predloženia ponuky do: 20.02.2015 do 10.00 h
9. Ponuku žiadame doručiť elektronicky na adresu: roman.serences@uniag.sk alebo
osobne v zalepenej obálke na sekretariát Dekanátu FEM, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra.

doc. Ing. Roman Serenčéš, PhD.
projektový garant
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