Výzva na predkladanie cenovej ponuky
(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra
Sídlo:
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza
IČO :
31941648
Zastúpený:
Ing. Jozef Takács, riaditeľ

2.

Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:

3.

Názov predmetu zákazky:
Zvýšenie inovačnej kapacity klastrovej spolupráce prostredníctvom vzdelávania
a rozvoja medzinárodnej spolupráce v trenčianskom kraji

Ing. Jozef Takács
+421-46-5425696
takacs@projecteu.org

4.

„NETWORKINGOVÉ A KOOPERAČNÉ STRETNUTIA“
Druh zákazky:
Služba

5.

Miesto poskytovania služby:
Slovenská republika, Česká republika a Nemecko

6.

Stručný opis zákazky:
Zákazka sa realizuje v rámci projektu „Zvýšenie inovačnej kapacity klastrovej
spolupráce prostredníctvom vzdelávania a rozvoja medzinárodnej spolupráce
v trenčianskom kraji“ schváleného v rámci „Schémy na podporu priemyselných
klastrových organizácií (schéma de minimis) Ministerstva hospodárstva SR.
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie B2B stretnutí medzinárodného
charakteru zameraných na tvorbu kooperačnej spolupráce v SR a EU na MSV Brno a
FAKUMA Nemecko.
Dátum realizácie: 28.8-16.10.2015
.
Zákazka obsahuje:
Zabezpečenie participácie slovenských účastníkov na výstavách MSV Brno, Fakuma
Fridrichshafen a rokovaní so zahraničnými partnermi.
Zabezpečenie ubytovania pre 8 osôb na 2 noci do 100 km od výstaviska.
Zabezpečenie dopravy účastníkov z Prievidze na miesto konania vrátane prepravy
z miesta konania do miesta ubytovania a spať pre 8 osôb.
Zabezpečenie stravovania pre 8 osôb (polpenzia počas cesty a pobytu).
Zabezpečenie vstupu do veľtržného areálu a nákladov na odborné podujatia
a sprievodné programy.
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Miesto a dátum konania:
Medzinárodný strojárenský veľtrh v Brne 14.9-15.9.2015
Medzinárodný veľtrh FAKUMA Fridrichshafen v dňoch 14- 15.10.2015.
Počet účastníkov: 2 x 8 osôb
Cieľ: rozšíriť informácie o technologických a kooperačných možnostiach teritória.
7.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: 79956000-0 Služby na organizovanie veľtrhov a výstav

8.

Celkové množstvo alebo rozsah zákazky:
Rozsah ubytovacích služieb - 2 x 2 noci pre 8 osôb, ubytované v dňoch: 13/14. a
14/15.9. 2015 v ČR; 13/14. a 14/15.10.2015 v Nemecku v zariadení hotelového typu
do 100 km od výstaviska.
Rozsah prepravných služieb – zabezpečenie prepravy účastníkov s osobnou batožinou
a propagačnými materiálmi z Prievidze na miesto konania vrátane prepravy z miesta
konania do miesta ubytovania a spať pre 8 osôb v dňoch: 13-15.9. 2015 do Brna a
späť; 13-15.10.2015 do Fridrichshafenu a späť.
Rozsah stravovacích služieb – zabezpečenie polpenzie (raňajky, večere) počas cesty a
pobytu na veľtrhu. (13–15.9.2015 a 13 –15.10.2015) pre 8 osôb.
Zabezpečenie služieb spojených s účasťou na veľtrhu - vstup do areálu výstaviska
pre 8 osôb na 2 dni, náklady na sprievodné a podporné podujatia počas veľtrhu.
Termín dodania služby: do 16.10.2015

9.

Iné požiadavky verejného obstarávateľa v súvislosti so zabezpečením kvality uvedenej
služby:
Technická alebo odborná spôsobilosť v súlade s § 28 Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov
Uchádzač preukáže, že je schopný vykonávať uvedené odborné služby vhodným
spôsobom: zoznam referencií/skúseností z prípravy a organizovania podobných
aktivít v oblasti veľtrhov a výstav za predchádzajúce obdobie (nie je stanovené
obdobie)

10.

Predpokladaná hodnota zákazky:

11.

Spôsob určenia ceny a platobné podmienky:

cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom
zákazky, ktoré budú po položkách rozpísané v rozpočte (viď príloha č. 1)

cenu žiadame stanoviť a uviesť v „Eurách“ bez DPH , výšku DPH a cenu
s DPH
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úhrada za vykonané odborné služby bude uskutočnená bezhotovostne na
základe faktúry s presne rozpísanými položkami podľa ponuky v rozpočte
splatnosť faktúry je 10 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi
verejný obstarávateľ môže poskytnúť zálohu na základe zálohovej faktúry

Trvanie zmluvy/objednávky alebo lehota plnenia:
od 28.8.2015 – do 16.10.2015

12.

13.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena s DPH

14

Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť a ďalšie obchodné podmienky:
Zmluva o technickom zabezpečení pracovných cest na veľtrhy MSV a FAKUMA
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo Objednávka služieb uvedených
v časti 6. tejto výzvy.

15.

Použije sa elektronická aukcia:
Nie

16.

Podmienky účasti:
Uchádzač predloží:
 kópiu dokladu o oprávnení poskytovať požadované služby
 vyplnenú, opečiatkovanú a podpísanú Prílohu č.1, so súhlasom s podmienkami vo
výzve, ktorá bude mať podobu Obsahovej a cenovej ponuky a bude na
hlavičkovom papieri organizácie, ktorá ponuku predkladá.

17.

Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk:
21.8.2015 do 12.00 hod.
- v zalepenej obálke s adresou odosielateľa, označenej názvom „VO B2B ZRRHN “ –
NEOTVÁRAŤ !
poštou alebo osobne na adresu : Združenie pre rozvoj regiónu horná Nitra;
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza

18.



Verejný obstarávateľ nebude akceptovať cenové ponuky doručené po uplynutí
stanovenej lehoty!



Uchádzač môže v rámci verejného obstarávania predmetu zákazky predložiť iba
jednu ponuku.
Doplňujúce údaje:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu/objednávku s víťazom,
ak nastanú skutočnosti, ktoré nemohol predpokladať.
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak zistí, že poskytol nepravdivé údaje
ohľadom referencií.
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19.

Ostatné:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za
dodanie predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky určenú
verejným obstarávateľom pre predmet zákazky alebo neobsahuje všetky požadované
doklady, podklady uvedené v tejto výzve.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať preukázanie technickej alebo
odbornej spôsobilosti v súlade s § 28 Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa predloženej cenovej ponuky.
Neúspešných uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku
vyhodnotenia ponúk.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
zadávania zákazky.
Verejný obstarávateľ uplatňuje v súlade s §9 ods. 3 Zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov
alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

V Prievidzi 11.8.2015
Ing. Jozef Takács
riaditeľ
PRÍLOHA Č. 1: Štruktúra predkladanej ponuky
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PRÍLOHA Č. 1
Štruktúra predkladanej ponuky
Štruktúra predkladanej ponuky
Uchádzač vo svojej ponuke uvedie:
1. Názov zákazky: Zvýšenie inovačnej kapacity klastrovej spolupráce prostredníctvom
vzdelávania a rozvoja medzinárodnej spolupráce v trenčianskom kraji
„NETWORKINGOVÉ A KOOPERAČNÉ STRETNUTIA“
2. Sídlo, popis organizácie, ktorá ponuku predkladá vrátene informácie či je platcom DPH.
(maximálne 10 riadkov)
3. Opis zákazky
4. Referencie Štruktúra referencie obsahuje dátum realizácie zákazky, druh zákazky a jej
krátky popis, názov odberateľa. Ak sa jednalo o realizáciu pod vlastným menom, vpíšete
názov vlastnej organizácie. Odporúčaná forma referencií je vo forme nižšie uvedenej
v tabuľky:

Dátum realizácie zákazky

Druh/názov zákazky- krátky popis

Názov organizácie
(odberateľa)

5. Štruktúra ceny V celkovej cene musia byť započítané všetky náklady uchádzača súvisiace
s poskytovaním služieb podľa týchto súťažných podkladov. Celková cena sa považuje za
pevnú, a teda konečnú cenu, ktorú nie je prípustné meniť počas poskytovania služieb.
V cenovej ponuke musí byť zohľadnený čas potrebný na prípravu a realizáciu uvedenej
služby.
Všetky sumy sú uvedené v EUR

Názov položky
Náklady na ubytovanie 8 osôb/2 noci
v zariadení hotelového typu v ČR do
100 km od výstaviska v oddelených
izbách

Jednotková
cena
(deň, noc,
atď.) bez
DPH

Sadzba
DPH

Celkovo s
DPH

Celkovo bez
DPH

Náklady na ubytovanie 8 osôb/2 noci
v zariadení hotelového typu
„VO B2B ZRRHN“
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v Nemecku do 100 km od výstaviska
v oddelených izbách
Náklady na prepravu pre 8 osôb
z Prievidze do Brna a späť vrátane
lokálnej do miesta ubytovania (1315.9.2015)
Náklady na prepravu pre 8 osôb
z Prievidze do Fridrichshafenu a späť
vrátane lokálnej do miesta ubytovania
(13-15.10.2015)
Náklady na stavovanie pre 8 osôb
(polpenzia) počas pobytu na veľtrhu
v ČR (13-15.9.2015)
Náklady na stavovanie pre 8 osôb
(polpenzia) počas pobytu na veľtrhu
v Nemecku (13-15.10.2015)
Vstup na 2 veľtrhy vr. B2B
a sprievodných podujatí pre 8 osôb
Celkovo
Prehlasujem, že súhlasím s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk.
Prehlasujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov za účelom administrácie projektu.

Dátum: ...................

............................................................
Pečiatka a podpis štatutára organizácie
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