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Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 
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Naša značka 
               /2012/971 

Vybavuje 
Ing. Ivana Vargová 

Dátum 
   2012 

                                                                         /2012     
                        
 
Vec 
Výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu. 

 
Z pozície verejného obstarávateľa, Vás vyzývam na predloženie ponuky v rámci 

realizovaného prieskumu trhu, zadávania zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 102 zákona č. 
25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej 
len „zákon č. 25/2006 Z. z.“).  
 
Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie organizácie 3 konferencií v Bratislave, Banskej 
Bystrici a Košiciach súvisiacich s prezentáciou projektu „Vzdelávanie užívateľov systému 
Diagnosis related group (DRG) financovaného z Európskeho sociálneho fondu, Operačný 
program vzdelávanie, Prioritná os 2, Opatrenie 2.2. Podpora ďalšieho vzdelávania v 
zdravotníctve“.   

CPV: 55120000-7        Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 
 

Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je zabezpečenie 3 konferencií  v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach 
zameraných na publicitu projektu Vzdelávanie užívateľov systému Diagnosis related group (DRG) 
financovaného z Európskeho sociálneho fondu, Operačný program vzdelávanie, Prioritná os 2,  
Opatrenie 2.2. Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve“.   
Dátum konania konferencií:   júl 2012 Bratislava 
                                                       marec  2013 Banská Bystrica 
                                                       marec 2014  Košice 
 
Čas konferencie:   4 hod. 
Počet účastníkov: 3 x 200 
Zabezpečenie prenájmu sály  
Zabezpečenie prezentačnej techniky – PC, dataprojektor, plátno, ozvučenie 
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Zabezpečenie občerstvenia:  káva/čaj, minerálka 
                                                     obložené chlebíčky-2 ks /účastník                                                    
                                                     štrúdla – 2 ks/účastník  
Prípravné práce 
Agentúrny manažér počas konferencií 
Hostesky v počte 4 
Doprava personálu na miesto konferencie 
Zabezpečenie a distribúcia  pozvánok  3 x 200 účastníkov formou poštovej zásielky (obsah a 
formu pozvánky spolu so zoznamom účastníkov predloží verejný obstarávateľ po vyhodnotení 
súťaže). 
Verejný obstarávateľ požaduje klimatizovanú sálu a školský typ sedenia.  
Verejný obstarávateľ požaduje vyúčtovanie kávy, čaju a minerálky formou otvoreného účtu.  
 
Lehota na poskytovanie služby: 
Lehota na poskytovanie služby sa viaže na dodanie služby a končí sa uskutočnením organizácie 
poslednej konferencie. Zákazka je limitovaná finančným objemom určeným pre použitie 
vyhláseného postupu verejného obstarávania t. j. do 9 999,- € bez DPH. 
 
Platobné podmienky: 
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného 
programu Vzdelávanie  - projekt „Vzdelávanie užívateľov systému DRG“ z prostriedkov 
Európskeho sociálneho fondu. 
Verejný obstarávateľ poskytne  zálohu na plnenie zmluvy. Úhrada bude vykonaná 
bezhotovostným spôsobom na základe predfaktúry vystavenej dodávateľom. Úspešný uchádzač 
vystaví konečnú faktúru za uskutočnené plnenie. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti faktúry stanovené v § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o 
DPH v platnom znení.  
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. V prípade, 
ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti 
a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Termín 
splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry. 
 
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Názov organizácie:  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Sídlo organizácie:  Žellova 2, 829 24 Bratislava 
IČO:    30 796 482  
URL:    www.udzs-sk.sk 
Kontaktná osoba pre styk so záujemcami: Ing. Ivana Vargová 
Tel.:   +421 2 208 56 107 
fax:    +421 2 208 56 507 
e-mail:                  ivana.vargova@udzs-sk.sk 
URL:    www.udzs-sk.sk 
 
Požadované doklady, ktoré musia byť súčasťou ponuky: 
1. 
Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 
1.1 
Kópiu živnostenského oprávnenia alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba 
– podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ), 
1.2 
Kópiu výpisu  z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – 
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), 
1.3 
iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr.: doklad o zapísaní 
v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. 
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Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej 
alebo odbornej spôsobilosti. 

1. § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.: 
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa § 32 ods.6 zákona č.25/2006 Z. z.  
 
Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je 
predmet zákazky, poskytovaných v predchádzajúcich troch rokoch (2009 - 2011), doplnený 
potvrdeniami o uspokojivom plnení (kvalifikovanými referenciami). Zoznam aj potvrdenia musia 
obsahovať minimálne tieto údaje:  
1)  obchodné meno a sídlo poskytovateľa,  
2)  obchodné meno a sídlo objednávateľa,  
3)  zmluvný termín poskytovania služby, skutočný termín poskytovania služby,  
4)  celkovú zmluvnú cenu za poskytovanú službu v  EUR (v prípade poskytovateľa, ktorý bol 

v čase dodania platcom DPH, požaduje sa uviesť cenu s DPH; v prípade poskytovateľa, 
ktorý nebol v čase dodania platcom DPH, požaduje sa uviesť cenu bez DPH); 

5)           meno a priezvisko, kontakt - tel. č. kontaktnej osoby objednávateľa a jeho funkciu, u 
ktorej si možno overiť údaje uvedené v potvrdení  

 

Minimálne požiadavky:  

Uchádzač predloží zoznam aj potvrdenia o minimálne troch poskytnutých službách rovnakého 
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (kvalifikované referencie) s minimálnou 
celkovou zmluvnou cenou 10 000,- EUR bez DPH za každú uvedenú poskytnutú službu v zozname 
poskytnutých služieb a v kvalifikovanej referencii, poskytovaných uchádzačom za obdobie 
predchádzajúcich troch rokov (2009 - 2011). 
 
Pokyny na spracovanie ponuky 
Požaduje sa predloženie cenovej ponuky spôsobom - vyplnením prílohy č. 1 tejto výzvy.  
 
Kritérium na vyhodnotenie prieskumu trhu: 
Konečná celková fakturačná cena za dodanie predmetu zákazky v EUR (v prípade 
uchádzača, ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť cena s DPH, v prípade uchádzača, ktorý nie je 
platcom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH) , ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za 
dodanie predmetu zákazky v EUR, všetkých vedľajších výdavkov a ostatných odvodov v krajine 
verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu predloženia ponuky. 
[max. bodová hodnota je pre najnižšiu zmluvnú cenu, pri ostatných sa určí 
úmerou.]                                                                                                          maximálne 100 bodov 

 
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou zmluvnou cenou 
za dodanie predmetu zákazky a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny za 
dodanie predmetu zákazky ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej  zmluvnej 
ceny za dodanie predmetu zákazky platnej ponuky a navrhovanej zmluvnej ceny za dodanie 
predmetu zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov 
pre uvedené kritérium. 
 
Príklad: 
Najnižšia zmluvná cena:  950,- €                                                                
Zmluvná cena príslušnej vyhodnocovanej ponuky:  985,- € 
Výpočet:   950 : 985 = 0,964 
                     0,964 x 70 bodov = 67,5 bodu 
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S uchádzačom, ktorý splní podmienky stanovené v tejto výzve a zároveň ponúkne verejnému 
obstarávateľovi najnižšiu zmluvnú cenu za dodanie predmetu zákazky a dosiahne najvyšší počet 
bodov, verejný obstarávateľ uzatvorí verejnú zmluvu resp. mu vystaví objednávku. Uvedené platí 
ak nenastanú okolnosti na strane verejného obstarávateľa, ktoré by viedli k neakceptovaniu 
výsledkov prieskumu trhu. 
 
 
Lehota na predloženie ponuky:  4.6. 2012 do 12.00 hod.  
 
Lehota viazanosti ponuky:              30.04.2014 

 

Miesto predkladania ponúk: 

Ponuky  je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa osobne alebo poštou: 
Pri osobnom doručení ponuku doručte na adresu: 
Názov:            Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Sídlo :   Bratislava  
PSČ:    829 24 
Ulica :   Žellova 2 - podateľňa 
Pracovný čas:  8,00-15,00 hod. ( pondelok – štvrtok) 
  8,00-14,00 hod. ( piatok ) 
Pri doručení poštou ponuku doručte na adresu: 
Názov:                Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
Sídlo :   Bratislava 
PSČ:   829 24 
Ulica:   Žellova 2 
 

Obálku označte textom „Neotvárať – prieskum trhu – „organizácia konferencií“. 
 

 
 S pozdravom 
 
 
 
 
 MUDr. Ján Gajdoš 
 predseda 
 
 
 
 

Vyhotovila: Ing. Ivana Vargová  
 

Za správnosť zodpovedá: JUDr. Lucia Pastiriková  
 

 


