NOVUM PRO + s.r.o.,
Nobelovo námestie 8, 851 01 Bratislava

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka zadávaná podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Nájom priestorov na realizáciu vzdelávacích aktivít
1.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa:
NOVUM PRO + s.r.o.
Sídlo:
Nobelovo námestie 8, 851 01 Bratislava
Štatutárny orgán:
Ing. Lucia Polakovičová
IČO:
44561776
DIČ:
2022742997
IČ DPH:
SK2022742997
Kontaktná osoba :
Mgr. Martina Beňová
Mobilný telefón :
0918 566 382
E-mail:
martina.benova@ultimaratio.sk

NOVUM PRO + s.r.o. je verejným obstarávateľom podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).

2.

Názov predmetu zákazky: Nájom priestorov na realizáciu vzdelávacích aktivít

3.

Druh zákazky: Služby
Spoločný slovník obstarávania:
55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
55100000-1 Hotelové služby
55110000-4 Hotelové ubytovacie služby

4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

5.

Hlavné miesto poskytnutia služby: V priestoroch úspěšného uchádzača.

6.

Predpokladaná hodnota zákazky: 44 724,01 EUR bez DPH
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7.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania je výber miesta realizácie školení a zabezpečenie ubytovania
a stravovania počas vzdelávania pre cca 37 účastníkov. Rozloha miesta školiacej
miestnosti musí byť minimálne 50 m2 a k dispozícii v rámci ceny prenájmu musí byť
minimálne 5 stolov, 20 stoličiek, projektor, flip chart a PC. Okrem učební bude
potrebný pre praktické vzdelávanie prenájom telocvične.

Minimálne požadavky na ubytovanie:





ubytovanie pre 37 ľudí - 3 noci (od štvrtka do nedele)
18x - dvojposteľová izba
1x - jednoposteľová izba
8 turnusov

Stravovanie:






stravovanie pre 37 ľudí
1 deň obed a večera
2. deň raňajky , obed, večera
3 deň raňajky , obed
Coffee break 1. deň 1x, 2. deň 1x, 3 deň 1x

Ostatné požiadavky:





prenájom 2 školiacich miestností pre á 16 osôb
prenájom premietacej techniky LCD, PC, projektor – pre každú miestnosť
prenájom ozvučenia pre každú miestnosť
prenájom priestoru – na prácu s vlastným telom 16 hod

Predmet zákazky je špecifikovaný v cenovej špecifikácii v rozsahu predmetu zákazky
(Príloha č. 3 tejto Výzvy).
Predmet zákazky tvorí aktivitu 1 v projekte: Využitie motivačných faktorov pri výučbe
telesnej a športovej výchovy na základných a stredných škol.
8.

Termín poskytnutia služby:
V priebehu roku 2019.

9.

Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného
obstarávateľa a spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku z operačných
programov Európskej únie v programovom období 2014-2020. Operačný program
Ľudské zdroje - OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01.
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10.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
 Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť kópiu aktuálneho dokladu
o oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú predmetom zákazky. V prípade, že
takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom
elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link
(odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu.

11.
11.1

Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky:
Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s Kalkuláciou ceny uvedenou v Prílohe č.1
tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke.
Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude realizovať zákazku na základe zmluvy uzavretej
s verejným obstarávateľom. Faktúra bude vystavená v termínoch podľa bodu 11.2.
Platobné podmienky a termíny úhrad sú uvedené v Návrhu zmluvy tvoriacom prílohu
tejto Výzvy.

11.2

12.

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
-

Doklady podľa bodu 10. tejto Výzvy,
Navrhovanú cenu predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1 tejto Výzvy, Návrh
zmluvy doplnený uchádzačom v súlade s Prílohou č. 3 tejto Výzvy

13.

Lehota na predkladanie ponúk: do 13.12.2018 do 10:00 hod.
Ponuky s obsahom podľa bodu 12. tejto Výzvy musia byť doručené v lehote
predkladanie ponúk v elektronickej podobe na e-mailovú adresu:
martina.benova@ultimaratio.sk.
V prípade osobného doručenia na adresu: Ultima Ratio s.r.o., Seberíniho 1, 821 03
Bratislava

14.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.
Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém
Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto
ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá
sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.

15.

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: ÁNO

16.

Uzavretie zmluvy
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude
uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného
obstarávania bude uzavretie zmluvy. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača
na uzavretie zmluvy. Zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými
v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača.
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17.
17.1

Ostatné požiadavky
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je
povinný zverejnovať informácie v súlade so ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobodnom
prístupe k informáciam.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy
a relevantných informácii podľa §117 ZVO.

18.

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto
Výzve,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

V Bratislave dňa: 5.12.2018
V súlade so ZVO vypracoval(a):
Mgr. Martina Beňová, kontaktná osoba verejného obstarávateľa:
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Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk

Navrhovaná cena predmetu zákazky – Kalkulácia ceny podľa špecifikácie predmetu zákazky
uvedenej v Prílohe č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk.

Cena
bez DPH

Služba

Výška
DPH v €

Suma v
€ s DPH

Nájom priestoru na realizáciu vzdelávacích
aktivít

_______
_____________________
Pečiatka a podpis oprávneného uchádzača
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Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk

Zmluva o poskytovaní ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zmluva“)
medzi:

Objednávateľom:
Obchodné meno:
NOVUM PRO + s.r.o.
Sídlo organizácie:
Nobelovo námestie 8, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Lucia Polakovičová, konateľ
IČO:
44561776
DIČ:
2022742997
IČO DPH:
SK2022742997
Bankové spojenie: Fio Banka
Číslo účtu:
SK4983300000002800783225
Zapísaný:
ORSR BAI. Vl:56216/B
(ďalej ako „objednávateľ“)
a
Poskytovateľom :
Obchodné meno:
Org. zložka:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČO DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
kontaktný email:
ďalej ako „poskytovateľ“)
(Objednávateľ a poskytovateľ sú ďalej spoločne označovaní ako „zmluvné strany“).
6

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.1. Na základe tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje: poskytnúť ubytovacie a stravovacie
služby, poskytnúť školiace priestory, vrátane technického vybavenia objednávateľovi
počas realizácie školení a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi riadne a včas
dohodnutú cenu za poskytnuté služby (ďalej len „služby“).

1.2. Zákazka je spolufinancovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje. (Kód výzvy: OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01)
1.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si
požadovanú súčinnosť pri poskytovaní služieb.

Článok II.
Predmet zmluvy
2.1. Poskytovateľ má preukázateľný vlastnícky alebo nájomný vzťah
k zariadeniu/zariadeniam:
.................................................................................................... (ďalej len „zariadenie“).
2.2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť v zariadení
objednávateľovi v priebehu roka 2019 nasledujúce služby pre 37 osôb: ubytovanie,
stravovanie a poskytnutie školiacich priestorov a technického vybavenia v zmysle
špecifikácie predmetu zmluvy – Príloha č. 1.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby v súlade so špecifikáciou
uvedenou v Článku II. a Prílohy č. 1 tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti
poskytovateľa je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.
3.2. Predmetom tejto zmluvy je tiež záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi
dohodnutú cenu spôsobom, v rozsahu a za podmienok uvedených v Článku IV. tejto
zmluvy.
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3.3. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy riadne a včas a bez zbytočného odkladu
upovedomiť objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať nepriaznivý
vplyv na ďalšie plnenie zmluvy.
3.4. Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy
s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov a v súlade so záujmami objednávateľa.
3.5. Poskytovateľ je povinný rešpektovať pripomienky a návrhy objednávateľa ohľadom
priestorového a technického zabezpečenia služieb dohodnutých v tejto zmluve.
3.6. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby v súlade s touto zmluvou ako
aj s dodatočnými požiadavkami objednávateľa podľa vopred dohodnutej formy.
3.7. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť zamestnancom objednávateľa a osobám, ktoré sa
podieľajú na plnení predmetu tejto zmluvy, prístup do vopred určených priestorov
poskytovateľa za účelom výkonu prác pri plnení predmetu tejto zmluvy za vopred
dohodnutých podmienok.
3.8. Objednávateľ je oprávnený v odôvodnenom nevyhnutnom prípade odvolať termín
konania školenia, a to bez nároku poskytovateľa na storno poplatky a zároveň má
možnosť dohodnúť s poskytovateľom náhradný termín konania školenia. Storno
poplatok – objednávateľ si vyhradzuje právo neplatiť storno poplatky za storno
účastníkov, resp. aj storno konania celého školenia.
3.9

Poskytovateľ sa zaväzuje, spracovávať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok IV.
Cena
4.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:
Spolu bez DPH
DPH 20%
Spolu
Slovom……………………………………. EUR
Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

4.2. V uvedenej cene sú zahrnuté ubytovacie a stravovacie služby, miestny poplatok,
poskytnutie priestorov s príslušenstvom, vrátane všetkých súvisiacich nákladov
poskytovateľa( V súlade s cenovou špecifikáciou uvedenou v prílohe č.3).
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Článok V.
Platobné podmienky
5.1. Zmluvné strany sa dohodli ,že celková suma bude uhradená bezhotovostnou platbou
z účtu objednávateľa na účet poskytovateľa. Za deň splnenia peňažného záväzku sa
považuje deň, keď bude platená čiastka odpísaná z účtu objednávateľa v prospech účtu
poskytovateľa.
5.2. Platby na základe bodu 5. 1 budú uhrádzané na základe faktúr poskytovateľa.
Poskytovateľ bude svoje služby fakturovať vždy po ukončení turnusu. Faktúra musí
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Vystavená faktúra musí obsahovať
tieto minimálne náležitosti: obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH poskytovateľa;
meno, sídlo, IČO, DIČ, DIČ DPH objednávateľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania
a deň splatnosti faktúry, označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý má byť
platba poukázaná, výšku ceny bez dane, sadzbu dane, fakturovanú sumu celkom
vrátane DPH, názov projektu, ITMS kód projektu, podpis oprávnenej osoby. K faktúre
bude priložený zoznam ubytovaných za jednotlivé dni.
5.3. Lehota splatnosti faktúry vystavenej poskytovateľom je 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.
5.4. Ak objednávateľ zistí nesprávnosť alebo neúplnosť faktúry predloženej
poskytovateľom, objednávateľ je oprávnený vyzvať poskytovateľa, aby nedostatky
opravil alebo doplnil. Poskytovateľ je povinný opätovne doručiť faktúru bez
zbytočného odkladu, najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa jej vrátenia
objednávateľom. Po opätovnom doručení faktúry poskytovateľom plynie lehota jej
splatnosti odznova.

Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy
6.1. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného
porušenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
6.2. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje skutočnosť, ak:
a) objednávateľ mešká s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní po jej
splatnosti,
b) poskytovateľ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy uskutočnil zmeny v plnení tejto
zmluvy bez predchádzajúcej písomnej dohody s objednávateľom,
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c) objednávateľ neposkytol poskytovateľovi súčinnosť nevyhnutnú na riadne plnenie
povinností poskytovateľa alebo
d) poskytovateľ uskutoční služby podľa tejto zmluvy v rozpore s požiadavkami
uvedenými v zmluve alebo v rozpore s písomnou dohodou zmluvných strán podľa tejto
zmluvy.
6.3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak sa podstatne zmenia finančné
podmienky poskytovania finančných oprávnených výdavkov podľa Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku (ŽoNFP) v rámci schváleného projektu.
6.4. Zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej strane s uvedením dôvodu odstúpenia.

6.5. Každá zmluvná strana má nárok na úhradu nákladov v súvislosti s plnením záväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré účelne a preukázateľne vynaložila do okamihu
porušenia záväzkov niektorou zo zmluvných strán.

Článok VII.
Doručovanie písomností
7.1. Doručením akýchkoľvek písomností vystavených na základe tejto zmluvy alebo v
súvislosti s touto zmluvou sa rozumie doručenie písomnosti doporučene poštou
preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa bodu 7.2 tohto článku, doručenie
kuriérom, faxom, e-mailom alebo osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v
ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať,
alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte,
doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej poštou
zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát
sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa
súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
7.2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty, faxom alebo e-mailom sa použijú
adresy a kontaktné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy, ibaže
odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti pred odoslaním písomnosti oznámil
nové adresy a nové kontaktné údaje, resp. novú adresu určenú na doručovanie
písomností.
7.3. V prípade akejkoľvek zmeny adresy alebo kontaktných údajov určených na doručovanie
písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa príslušná
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zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy a kontaktných údajov a iných údajov
uvedených pri označení zmluvnej strany bezodkladne písomne informovať druhú
zmluvnú stranu.

Článok VIII.
Osobitné dojednania vyplývajúce z povahy zdroja financovania z fondov Európskeho
spoločenstva

8.1.

Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone
kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa § 6 a § 10 zákona č. 292/2014
Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 123 a nasl. nariadenia Rady (ES)
č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 resp. subjektom a osobám povereným
oprávnenými orgánmi podľa § 6 a § 10 zákona č. 292/2014 a podľa článku 123 a nasl.
nariadenia Rady (ES) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 na výkon kontroly. Za
strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží
poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.

8.2.

Poskytovateľ je povinný predovšetkým oznámiť nákladovú štruktúru plnenia zákazky
na základe požiadavky objednávateľa alebo oprávneného orgánu a nimi poverených
subjektov a osôb, dodať podpornú dokumentáciu účtovného a iného charakteru za
účelom doloženia požadovaných podkladov pre výkon kontroly podľa tohto bodu
zmluvy. Za účelom preventívneho riešenia problémov spojených s preukazovaním
realizácie tejto zákazky je oprávnený požadovať tieto podklady aj objednávateľ.

8.3.

Nestrpenie kontroly, neposkytnutie súčinnosti a nedodanie požadovaných podkladov
zo strany poskytovateľa sa bude považovať za závažné porušenie tejto zmluvy.

8.4. V prípade vzniku škody v dôsledku nestrpenia kontroly, neposkytnutia súčinnosti a
nedodania požadovaných podkladov zo strany poskytovateľa, je povinný poskytovateľ
túto škodu nahradiť v plnej miere. Povinnosť strpieť kontrolu sa ustanovuje po dobu
upravenú vo všeobecne záväzných predpisoch pre implementáciu projektov z
európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ v programovom období 2014-2020
do 31.12.2028.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
9.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po
kladnom vyjadrení sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Operačný
program Ľudské zdroje.
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9.2. Akékoľvek zmeny zmluvy možno vykonať len v písomnej forme osobitným dodatkom k
tejto zmluve so súhlasom obidvoch zmluvných strán. Účinnosť dodatkov nastane dňom
nasledujúcim po zverejnení.
9.3. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, ostatné
ustanovenia zmluvy nie sú touto neplatnosťou dotknuté a ostávajú v platnosti. Namiesto
neplatného ustanovenia sa vzťahy zmluvných strán upravené touto zmluvou budú
spravovať príslušnými platnými právnymi predpismi.
9.4. Zmluva je vytvorená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží poskytovateľ
a zvyšné tri objednávateľ.
9.5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, t.j. od nadobudnutia účinnosti zmluvy do
ukončenia školenia, na dobu splnenia záväzkov oboma zmluvnými stranami.
9.7. Zmluvné strany prehlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva
vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni
ani za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu
vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa:

V ..................... dňa:

...............................................
za objednávateľa
Ing. Lucia Polakovičová
konateľ
NOVUM PRO + s.r.o.

...............................................
za poskytovateľa
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Príloha č. 1 k Zmluve – Špecifikácia predmetu Zmluvy a cena predmetu Zmluvy

Špecifikácia predmetu Zmluvy
Predmetom obstarávania je výber miesta realizácie školení a zabezpečenie ubytovania
a stravovania počas vzdelávania. Rozloha miesta školiacej miestnosti musí byť
minimálne 50 m2 a k dispozícii v rámci ceny prenájmu musí byť minimálne 5 stolov, 20
stoličiek, projektor, flip chart a PC. Okrem učební bude potrebný pre praktické
vzdelávanie prenájom telocvične.
Ubytovanie:





ubytovanie pre 37 ľudí - 3 noci , (od štvrtka do nedele)
18x - dvojposteľová izba
1x - jednoposteľová izba
8 turnusov

Stravovanie:






stravovanie pre 37 ľudí
1 deň obed a večera
2. deň raňajky , obed, večera
3 deň raňajky , obed
Coffee break 1. deň 1x, 2. deň 1x, 3 deň 1x

Ostatné požiadavky:





prenájom 2 miestností pre á 16 osôb
prenájom premietacej techniky LCD, PC, projektor
prenájom ozvučenia
prenájom priestoru – na prácu s vlastným telom 16 hod

Predmet zákazky je špecifikovaný v cenovej špecifikácií v rozsahu predmetu zákazky
(Príloha č. 3 tejto Výzvy).
Predmet zákazky tvorí aktivitu 1 v projekte: Využitie motivačných faktorov pri výučbe
telesnej a športovej výchovy na základných a stredných škol.
Cena predmetu zákazky – Kalkulácia ceny podľa špecifikácie predmetu plnenia.
Cena
bez DPH

Služba

Nájom priestorov na realizáciu vzdelávacích
aktivít
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Výška
DPH v €

Suma v
€ s DPH

Príloha č. 3 k Výzve na
predkladanie ponúk
CENOVÁ
ŠPECIFIKÁCIA

Pol.

NÁZOV: Nájom priestorov na realizáciu vzdelávacích aktivít
cena spolu v
EUR bez DPH

Špecifikácia

DPH

Cena s DPH

ubytovanie pre 37 ľudí - 3 noci ,18x - dvojposteľová izba, 1x jednoposteľová izba, 8 turnusov

0,00 €

0,00 €

0,00 €

stravovanie pre 37 ľudí - 1 deň -obed a večera, 2. deň raňajky ,
obed, večera, 3 deň raňajky , obed

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

0,00 €

0,00

Coffee break 1. deň 1x, 2. deň 1x, 3 deň 1x
prenájom 2 miestností pre á 16 osôb
prenájom premietacej techniky LCD, PC, projektor
prenájom ozvučenia
miestny poplatok
prenájom priestoru - na prácu s vlastným telom 16 hod

Cena spolu v EUR bez DPH
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Príloha č. 4 k Výzve na predkladanie ponúk

Predpoklad realizovania
vzdelávacej aktivity
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2019 Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
Počet workshopov 8

10.-11.-12.-13.
7.-8.-9.-10.
4.-5.-6.-7.
2.-3.-4.-5.
30.-31.-1.-2.

3.-4.-5.-6.

17.-18.-19.-20.
14.-15.-16.-17.
14.-15.-16.-17.

24.-25.-26.-27.
21.-22.-23.-24.
25.-26.-27.-28.

11.-12.-13.-14
9.-10.-11.-12.
6.-7.-8.-9.

16.-17.-18.-19.
13.-14.-15.-16.

20.-21.-22.-23.

10.-11.-12.-13.

12.-13.-14.-15.
17.-18.-19.-20.

19.-20.-21.-22.
24.-25.-26.-27.
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28.-29.-30.-31.

26.-27.-28.-29.

