IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Karloveská 64
84258 Bratislava – Karlova Ves
–––––––––––––––––––––––----------č. 31/2016 zo dňa 2. 8. 2016

Počet listov: 2
Prílohy: 2

Výzva na predkladanie cenových ponúk

1. Identifikácia zadávateľa:
Názov: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
Poštová adresa: Karloveská 64, 84258 Bratislava – Karlova Ves
IČO: 00157660
Kontaktná osoba: Ing. Sylvia Vojsová
Telefón: 0917 402 506
E-mail: sylvia.vojsova@iuventa.sk
2. Predmet zákazky: Komplexné služby pozostávajúce z poskytnutia ubytovacích služieb,
stravovacích služieb a prenájmu konferenčných priestorov pre realizáciu štvordňovej
vzdelávacej aktivity Mid – term evaluation training VII v rámci programu EU ERASMUS+
3. Špecifikácia predmetu zákazky
viď Prílohu č. 1 – Opis predmetu zákazky
4. Miesto dodania predmetu zákazky: Košický kraj – okres Spišská Nová Ves
5. Predpokladaná maximálna hodnota predmetu zákazky:
2 800 € bez DPH
6. Typ zmluvy:
Objednávka
7. Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky:
od 31.augusta do 3. septembra 2016
8. Lehota a spôsob predloženia cenovej ponuky:
Lehota na predkladanie cenovej ponuky - do 17. 8. 2016 do 14,00 hod.
Cenová ponuka predložená po uplynutí tejto lehoty nebude hodnotená. Cenovú ponuku
je potrebné zaslať:
elektronicky na adresu: sylvia.vojsova@iuventa.sk
Cenové ponuky sa predkladajú v zmysle Prílohy č. 1, Prílohy č. 2 a podmienok uvedených v tejto Výzve.
9. Označenie ponúk :
Zasielané elektronicky: „ERASMUS – Mid term training 7“
10. Podmienky účasti uchádzačov:
Podmienkou účasti uchádzača je:


§ 32, ods. 1, písm. e) - uchádzuač je oprávnený dodávať tovar, uskutočnovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky
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Uchádzač požadovaný doklady podľa § 32, ods. 1 písm. e) predloží v oscanovanej forme spolu s cenovou ponukou.
Verejný obstarávateľ bude v prípade úspešného uchádzača požadovať doklad podľa § 32,
ods. 1, písm. e) v originálnom vyhotovení alebo úradne overenú kópiu.
11. Kritéria na hodnotenie ponúk
Zadávateľ vyhodnotí cenové ponuky podľa jediného kritéria, ktorým je najnižšia cena
s DPH na celý rozsah predmetu zákazky, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta, pri dodržaní všetkých požiadaviek zadávateľa určených v tejto Výzve a v Prílohe č. 1 Výzvy na
predkladanie cenových ponúk.
V ponukách uchádzačov, ktorí sú plátcami DPH bude vyhodnotená celková cena predmetu obstarávania v € vrátane DPH. V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú plátcami DPH
bude vyhodnotená celková cena predmetu zákazky v €.
Uchádzač, ktorý nie je plátcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke.
Cenová ponuka musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Cenová ponuka je záväzná, nemenná a konečná.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú cenovú ponuku, ktorej výška na
dodanie predmetu zákazky je vyššia ako pridelené finančné prostriedky.

V Bratislave dňa 2. 8. 2016
Ing. Zuzana Trenková
poverená generálna riaditeľka
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