Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice ako verejný obstarávateľ
plánuje zadať zákazku na predmet s názvom: „Zabezpečenie služieb na stretnutí partnerov projektu
ACCESS2MOUNTAIN“.
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné:
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obstarávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Strojárenská 3, 040 01 Košice
Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., riaditeľ
31257402
2021734902

Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Mgr. Henrieta Kiraľvargová
055 / 68 22 817, 0910 930 777
055 / 68 22 813
henrieta.kiralvargova@arr.sk

2. Názov predmetu zákazky:
„Zabezpečenie služieb na stretnutí partnerov projektu ACCESS2MOUNTAIN“
3. Opis predmetu zákazky:
Stretnutie partnerov projektu ACCESS2MOUNTAIN je plánované na 23. - 24. januára 2014 v Košiciach. V rámci
zabezpečenia služieb požadujeme zabezpečenie konferenčných priestorov, konferenčnej techniky, stravy
a prepravu na exkurziu historickou úzkorozchodnou železničkou v Košiciach pre účastníkov stretnutia.
•
•
•
•
•

Predpokladaný počet účastníkov: 35
Prenájom konferenčných priestorov pre 35 účastníkov na 2 dni (2x8 hodín) vrátane techniky (projektor,
premietacie plátno, flipchart) a priestoru pre občerstvenie počas stretnutia.
Preprava účastníkov z hotela na zastávku Čermeľ a zo zastávky Čermeľ späť do hotela v súvislosti
s plánovanou exkurziou historickou úzkorozchodnou železničkou, ktorú zabezpečí verejný obstarávateľ.
Občerstvenie
o 4× počas prestávok v rozsahu káva, minerálka, čaj, sladké a slané pečivo pre 35 účastníkov (2×
23.01.2014 a 2× 24.01.2013)
Strava

o 1× obed (23.01.2014) pozostávajúci z trojchodového menu (polievka, hlavné jedlo a dezert) a
nápoja
o 1× večera (23.01.2014) pozostávajúca z trojchodového menu (predjedlo, hlavné jedlo a dezert) a
nápoja
o 1× obed (24.01.2014) pozostávajúci z trojchodového menu (polievka, hlavné jedlo a dezert) a
nápoja
o 1× večera (24.01.2014) pozostávajúca z trojchodového menu (predjedlo, hlavné jedlo a dezert) a
nápoja
4. Požadovaný termín dodania zákazky:
23. – 24.01.2014
5. Predpokladaná maximálna cena zákazky bez DPH: 2 618,30
6. Podmienky účasti:
Uchádzač musí:
- predložiť kópiu oprávnenia na podnikanie (nemusí byť overená) resp. iný doklad oprávňujúci poskytovať
požadované služby,
- preukázať schopnosť zabezpečiť ubytovanie minimálne pre 24 účastníkov (11 partnerov a nadnárodný
manažment x 2 účastníci) v termíne 22.-25.01.2014 a parkovanie pre účastníkov stretnutia. Ubytovanie si
budú účastníci hradiť sami. Ubytovanie je potrebné zabezpečiť v tej istej budove resp. komplexe, v ktorom sa
nachádza aj konferenčný priestor. Uchádzač preukáže danú skutočnosť prostredníctvom čestného
prehlásenia.
7. Kritériá hodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena – cena za poskytnutie služby s DPH
8. Spôsob určenia ceny:
a) Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu za zákazku podľa požadovaného rozsahu v nasledovnej štruktúre:
počet
jedn.
jednotka
spolu
jednotiek
cena
Prenájom (miestnosť, 16 hod.)

hodina

16

Občerstvenie (4×35 osôb)

osoba

140

Obed (2×35 osôb)

osoba

70

Večera (2x35 osôb)

osoba

preprava účastníkov z hotela na zastávku Čermeľ a zo sada
zastávky Čermeľ späť do hotela

70
1

Spolu:

b)
c)
d)
e)

Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, uvedie jednotkové ceny a uvedie, že nie je platiteľom DPH.
Uchádzač, ktorý je platiteľom DPH uvedie jednotkové ceny aj celkovú cenu bez DPH aj vrátane DPH.
Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky.
Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky – cenu s DPH.

9. Ďalšie informácie:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť emailom na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 1 do 31.10.2013
do 16:00.
Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 06.11.2013

V Košiciach, 24.10.2013

