Gymnázium Antona Bernoláka,
Ul. Mieru 307/23, Námestovo
029 01 Námestovo
tel. : 0901 742 848, e-mail : gymnosekret@vuczilina.sk
www.pocarova.sk

_____________________________________________________________________
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov organizácie : Gymnázium Antona Bernoláka
Sídlo organizácie : Ul. Mieru 307/23, 029 01 Námestovo

IČO : 00160717
Internetová adresa : www.gabnam.sk
E-mail : gymnosekret@vuczilina.sk
Kontaktné miesto : Ul. Mieru 307/23, 029 01 Námestovo
Kontaktná osoba : Mgr. Peter Kuľha
Telefón : 0901 742 848
E-mail : gymnosekret@vuczilina.sk
2. Predmet zákazky a typ zmluvy :
2.1 Názov zákazky : „Ubytovacie a stravovacie služby pre účastníkov medzinárodného projektu
Cezhraničný gymnaziálny klaster G13“
2.2 Miesto dodania : Žilinský kraj.
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva s úspešným uchádzačom.
2.4 Druh zákazky : služby ( CPV: 55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby)
2.5 Predpokladaná hodnota zákazky : v zmysle limitu pre zákazku podľa §117 zákona 343/2015 Z.z..

3. Opis predmetu zákazky :
3.1 Predmetom zákazky je výber dodávateľa na služby "Ubytovacie a stravovacie služby pre účastníkov
medzinárodného projektu Cezhraničný gymnaziálny klaster G13". Špecifikácia zákazky je bližšie
uvedená v Prílohe č.1, ktorá je pre uchádzačov záväzná.
3.2 Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.
3.3 Minimálne kvalitatívne podmienky služieb:
•

Ubytovanie:
Hotelové ubytovanie v 1, 2 max. 3 posteľových izbách, prípadne apartmánoch s vlastným
sociálnym zariadením (WC, umývadlo, sprcha/vaňa). Nadštandardné vybavenie (TV, WiFi,
chladnička) sa nevyžaduje.

•

Stravovanie:
Reštaurácia má byť súčasťou ubytovacieho zariadenia s kapacitou spoločného stravovania pre
všetkých ubytovaných. Raňajky - formou švédskych stolov. Obed – formou dvojchodového
menu (polievka, hlavné jedlo). Večera – formou bufetových stolov, prípadne výberom z
minimálne dvoch teplých jedál. Možnosť diétneho stravovania (vegetarián, vegán,
bezlepková diéta).

3.4 Zákazka je realizovaná v rámci projektu: „Cezhraničný gymnaziálny klaster G13“ číslo
PLSK.03.01.00-SK-0187/18, ktorý je realizovaný v rámci Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko
2014-2020.
4. Podmienky účasti :
4.1 Osobné postavenie :
4.2 Verejný obstarávateľ nepristúpi ku podpisu zmluvy v prípade, ak by v rámci hodnotiaceho procesu
bolo zistené porušenie ustanovení §32, ods. 1, písmena e) a f) zákona 343/2015 Z.z o verejnom
obstarávaní u úspešného uchádzača. Splnenie podmienok osobného postavenia bude verejný
obstarávateľ preverovať na základe verejne prístupných zdrojov.
5. Možnosť predloženia ponuky :
5.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
6. Podmienky financovania predmetu obstarávania :
6.1 Zálohy nebudú poskytované.
7. Podmienky účasti uchádzačov - obsah ponuky :
7.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača ( môže byť aj súčasťou ostatných
dokumentov)
7.2 Návrh na plnenie kritérií - podľa Prílohy č. 1.
8. Lehota na predloženie ponúk :
8.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do : 29.07.2019 do 1500 hod.
8.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : Ul. Mieru 307/23, 029 01 Námestovo.
8.3 Ponuky požadujeme predložiť v listinnej podobe. Ponuky musia byť doručené v uzatvorených
obálkach a označené : „Verejné obstarávanie - NEOTVÁRAŤ“.
8.4 Miesto otvárania ponúk : Ul. Mieru 307/23, 029 01 Námestovo
8.5 Otváranie ponúk bude neverejné.
9. Kritéria na hodnotenie ponúk :
9.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.
9.2 Navrhovaná cena je ocenený celý predmet obstarávania zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady
a primeraný zisk potrebný na realizáciu služby.
9.3 Ponuky sa predkladajú poštou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. alebo osobne do
podateľne verejného obstarávateľa na tejto adrese. Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku,
cena je v eurách bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto
skutočnosť v ponuke).
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
10.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade,
že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore
s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
V Námestove dňa 18.07.2019

......................................................
Mgr. Peter Kuľha
riaditeľ

