Výzva na predkladanie ponúk
zverejnená v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle
http://www.tvrdosin.sk/index.php/mestsky-urad/verejne-obstaravanie/mesto-tvrdoin/profil-verejnehoobstaravatea
postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Základné informácie :
1. Predmet zákazky
„Strava, ubytovanie na kultúrne podujatie Folklórne slávnosti pod Osobitou v Oraviciach“.
2. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mesto Tvrdošín
Sídlo:
Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
zastúpené :
Ing. Ivanom Šaškom, primátorom mesta
IČO:
00 314 901
DIČ :
2020573929
Bankové spojenie :
VÚB, a.s.
Číslo účtu :
SK32 0200 0000 0000 1882 8332
Telefón:
043/5309 023
Fax :
043/532 2107
Kontaktná osoba pre VO : Jana Urbanová, oddelenie výstavby
Email :
jana.urbanova@tvrdosin.sk
Internetová adresa :
http://www.tvrdosin.sk
Mesto Tvrdošín je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah
Predmetom zákazky je poskytnutie sluţby a to zabezpečenie ubytovania, stravovania pre
účinkujúcich a pozvaných hostí počas kultúrneho podujatia „XXV. ročník Folklórnych slávnosti
pod Osobitou v Oraviciach“, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25. – 26. 07.2015.

Strava :
Strava bude poskytovaná v nasledovnom minimálnom predpokladanom počte :
1 deň t. j 25.07.2015
strava a občerstvenie pre účinkujúcich, organizátorov a iných osôb zabezpečujúcich priebeh
folklórnych Oravíc v počte cca 110 osôb
zabezpečenie obedu formou cateringu, vrátane obsluhy a prestierania
2 deň t. j 26.07.2015
strava a občerstvenie pre účinkujúcich, organizátorov a iných osôb zabezpečujúcich priebeh
folklórnych Oravíc v počte cca 220 osôb
zabezpečenie recepcie pre cca 50 osôb formou cateringu
zabezpečenie obedu formou cateringu, vrátane obsluhy a prestierania
Predpokladaná cena predmetu zákazky je : 1 425,00 EUR bez DPH

Ubytovanie a stravovanie pre účinkujúcich :
- počet ubytovaných účinkujúcich je 36 osôb s poskytnutím stravy v objekte, kde budú
ubytovaní
- ubytovanie pre min. 36 osôb od 24.07.2015 do 26.07.2015 – 2 noci
- piatok t.j. 24.07.2015 bude poskytnutá večera pre 36 osôb
- sobota t.j. 25.07.2015 budú poskytnuté raňajky, obed pre 36 osôb
- nedeľa t. j. 26.07.2015 budú poskytnuté raňajky pre 36 osôb
Podmienky na zabezpečenie prípravy a výdaja stravy budú konzultované s úspešným uchádzačom
na osobnom stretnutí
Predpokladaná cena celého predmetu zákazky je 750,00 EUR bez DPH
V predloţenej ponuke uchádzač uvedie všetky poţiadavky nevyhnutné na úplne a riadne plnenie
zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením poţadovaného predmetu
zákazky.
V prípade, ak uchádzač nie je platca DPH upozorní na túto skutočnosť ako súčasť poţadovanej
informácie o predpokladanej navrhovanej cene.
Cenu za predmet diela poţaduje uviesť v EURÁCH, a to v štruktúre členenia :
cena bez DPH
DPH
cena s DPH.
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Poţaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
5. Lehota na predkladanie ponuky
Lehota na predkladanie ponúk je do: 23.07.2015 do 15.00 hod.
6. Spôsob predloţenia ponuky
Cenová ponuka bude doručená elektronickou poštou na adresu jana.urbanova@tvrdosin.sk, alebo
vystavba@tvrdosin.sk
resp. písomne doručiť na adresu : Mesto Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
Ponuka musí obsahovať:
- ponuku na celý predmet zákazky
- doklad o oprávnení dodávať tovar - Výpis zo Ţivnostenského registra (FO), resp. Obchodného
registra (PO) .
7. Variantné riešenia
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
8. Kritérium hodnotenia
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najniţšia cena celkom v EUR vrátane DPH za
dodanie poţadovaného predmetu zákazky. Ponuková cena musí pokryť všetky náklady súvisiace
s dodaním zákazky na miesto plnenia.
9. Pouţitie elektronickej aukcie
Nie
10. Obchodné podmienky pre uzavretie zmluvy /vystavenie objednávky/

Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávanie vystaví úspešnému
uchádzačovi objednávku. V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná
odmietne objednávku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vystaviť objednávku
s nasledujúcim uchádzačom v zostupnom poradí.
11. Financovanie predmetu obstarávania
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa
12. Dôvody na zrušenie pouţitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môţe zrušiť pouţitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predloţená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predloţených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym poţiadavkám vo
výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Vypracoval :
Jana Urbanová, osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

V Tvrdošíne dňa 20.07.2015
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

