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Výzva na predloženie ponuky 

 
Zdravé regióny 

Sídlo: Limbová 2, 831 01 Bratislava 
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava 

IČO: 50 626 396       
 

  
 

 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky (ďalej aj „Výzva“) 
 

Príspevková organizácia Zdravé regióny ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás týmto žiada o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný 
predmet zákazky s názvom: 

 

„Zabezpečenie vzdelávacích aktivít a súvisiacich služieb v priebehu roka 2022_2“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona ZVO:  

 
Názov verejného obstarávateľa: Zdravé regióny 
Sídlo: Limbová 2, 831 01 Bratislava 
Korešpondenčná adresa: Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Mgr. Tatiana Hrustič, riaditeľka   
IČO: 50 626 396         
DIČ: 212 039 3033         
IČ DPH: -   
Internetová stránka: www.zdraveregiony.eu 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica   
Číslo účtu: SK44 8180 0000 0070 0056 4561                  

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

Ponuky je potrebné doručiť e-mailom na adresu: michal.urban@zdraveregiony.eu  

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: JUDr. Michal Urban 

4. Predmet obstarávania:  
„Zabezpečenie vzdelávacích aktivít a súvisiacich služieb v priebehu roka 2022_2“  

 

Predmetom zákazky je zabezpečenie vzdelávacích aktivít a súvisiacich služieb v priebehu roka 
2022 v zariadeniach, poskytujúcich hotelové služby, v rámci ktorých je potrebné poskytnúť 
najmä ubytovanie, stravovanie, prenájom seminárnych/ konferenčných miestností a balíka 
služieb a techniky. Bližšie informácie sú uvedené v ejto Výzve a v jej prílohách. Vzhľadom k tomu, 
že predmet zákazky plánuje verejný obstarávateľ realizovať v rôznych lokalitách v závislosti od 
plánovaných potrieb organizácie, verejný obstarávateľ rozdeľuje predmet zákazky na 6 častí. 
Ide o nasledovné časti predmetu zákazky:  
 

• 1. časť: Poprad/Liptovský Mikuláš/Kežmarok 

• 2. časť: Košice  

• 3. časť: Zvolen  

• 4. časť: Štrbské pleso  

• 5. časť: Bratislava/Malacky  

• 6. časť  Bratislavský kraj 
 

http://www.zdraveregiony.eu/
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- Opis, rozsah a predpokladané termíny poskytovania požadovaných služieb pre jednotlivé projekty 
(harmonogram) sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.  Údaje uvedené v prílohe č. 1 sú pre 
záujemcov orientačné, aby mali uchádzači bližšiu predstavu o priebehu a plánovaných 
termínoch konania jednotlivých vzdelávacích aktivít.   

 
 CPV kódy:   
 55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby 
 55100000-1 Hotelové služby 
 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 
 55100000-1 Iné hotelové služby 
 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Rámcová dohoda na každú časť predmetu zákazky. Konkrétne služby si bude verejný obstarávateľ 
objednávať počas trvania rámcovej dohody prostredníctvom objednávok.  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): je uvedený v bode 4 tejto výzvy 
a v jej prílohách.  

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Miestom dodania bude zariadenie určené uchádzačom na základe špecifikácie uvedenej v tejto 
výzve a jej prílohách podľa jednotlivých častí zákazky.  

Miesta a predpokladané termíny poskytovania služieb sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy.  

8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 31.12.2022 

9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: verejný obstarávateľ neposkytuje 
súťažné podklady.  

10. Financovanie predmetu zákazky: Z rozpočtu verejného obstarávateľa: z finančných prostriedkov 
poskytnutých verejnému obstarávateľovi na základe NFP pre projekt NP ZK 2B (časť č. 1 až 4 
predmetu zákazky), NP ZK 3B (časť č. 5 a 6 predmetu zákazky), alebo z iných projektov, prípadne 
zo štátneho rozpočtu.  

11. Lehota na predloženie ponuky: 26.1.2022 do 15:00 hod.   

12. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom na adresu: michal.urban@zdraveregiony.eu  

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk v každej časti zákazky je najnižšia celková cena za danú časť 
zákazky 

14. Pokyny na zostavenie ponuky:   

Ponuky je potrebné doručiť v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: 
michal.urban@zdraveregiony.eu, s predmetom správy: Zabezpečenie vzdelávacích ativít 
a súvisiacich služieb v priebehu roka 2022_2.   

Každý uchádzač môže v rámci časti zákazky predložiť iba jednu ponuku. Uchádzači 
predkladajú ponuky iba na tú časť zákazky, kde sú schopní poskytnúť služby, ktoré sú 
predmetom zákazky, t. j. napríklad ak uchádzač poskytuje požadované služby v Košiciach, je 
oprávnený predložiť ponuku pre časť „Košice“.  

Ponuky musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka pre každú časť zákazky obsahovala 
nasledovné doklady a údaje: 

a. Uvedenie časti zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá,  

b. Vyplnená a ocenená príloha č. 2 – cenová ponuka (ocenená časť, na ktorú 
uchádzač predkladá ponuku), vo formáte .xls ako aj naskovenové .pdf, 

c. Vyplnený a podpísaný návrh Rámcovej dohody (príloha č. 3) – bez príloh, vo formáte 
.docx. ako aj naskenované .pdf, 

d. Podpísané čestné vyhlásenie (podľa vzoru prílohy č. 6 tejto výzvy), naskenované 
.pdf, 

mailto:michal.urban@zdraveregiony.eu
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e. Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky, 
(u právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo 
živnostenského registra.   

15. Otváranie ponúk:  

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.  

Miesto: Zdravé regióny, Koceľova 9, 821 08 Bratislava 

16. Postup pri otváraní ponúk:  

Verejný obstarávateľ otvorí ponuky, ktoré boli doručené e-mailom v lehote na predkladanie 
ponúk po uplynutí lehoty na otváranie ponúk a pristúpi k vyhodnoteniu ponúk.  

17. Lehota viazanosti ponúk: do 28.2.2022 

18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

JUDr. Michal Urban  

e-mail: michal.urban@zdraveregiony.eu 

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

V prípade potreby vysvetlenia alebo doplnenia informácií potrebných na vypracovanie ponuky 
je možné požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie e-mailom doručeným kontaktnej osobe 
uvedenej v bode 18 tejto výzvy. 

 
 
 
Prílohy:  
 
Príloha č. 1 - Harmonogram vzdelávania 2022_2 
Príloha č. 2 – cenová ponuky (osobitne pre jednotlivé časti) 
Príloha č. 3 – návrh Rámcovej dohody 
Príloha č. 4 – Podmienky poskytovania požiadovaných služieb   
Príloha č. 5 – Niektoré vysvetlivky k prílohe č. 1 
Príloha č. 6 – čestné vyhlásenie_vzor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


