Výzva na predkladanie cenových ponúk
Vo verejnom obstarávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).

1.

Predmet zákazky :

Zabezpečenie konferencie DLB – ubytovanie, doprava účastníkov, sprievodcovské
a tlmočnícke služby.
2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mestský ústav ochrany pamiatok
Sídlo:
Uršulínska 9, 811 01 Bratislava
IČO:
00 602 841
DIČ:
2020804137
Kontaktná osoba: PhDr. Margaréta Musilová
Tel: 02/54433851, e-mail: margareta.musilova07@gmail.com
Mestský ústav ochrany pamiatok je verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d)

3.

Opis zákazky:
CPV :

6351 0000-7
5512 0000-7

Služby cestovných kancelárií a podobné služby.
Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch.

Kategória služby: 27. Ostatné služby
Predmetom zákazky je zabezpečenie konferencie v rámci projektu Danube Limes Brand – WP2
v dňoch 16 – 18.9.2013:
- ubytovania pre cca 8 prednášateľov na 3 až 4 noci (presný počet bude dodaný najneskôr
3 dni pred konaním konferencie)
- autobusu pre cca 49 osôb (Bratislava – Devín – Hainburg – Petronell a späť)
- autobusu pre cca 2x49 osôb (Bratislava hrad – hotel Park Inn – Rusovce – Gerulata –
Čunovo – Danubiana – Divoká voda a späť)
- autobusu pre cca 2x49 osôb (Bratislava – Komárom/okružná jazda – Komárno/okružná
jazda – Iža - Bratislava)
- obhliadky Bratislavy (Prešporáčik alebo obdobné)
- sprievodcu v anglickom jazyku na cca 3 hodín
- sprievodcu v anglickom jazyku na cca 10 hodín
- tlmočníka na cca 3,5 hod.

4.

Výsledok obstarávania:
4.1.

5.

Objednávka.

Rozdelenie a komplexnosť zákazky:
5.1.

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6.

Miesto a termín dodania tovaru:
6.1. Miesto dodania: Mestský ústav ochrany pamiatok, Uršulínska 9, 811 01 Bratislava
6.2. Termín dodania : 16.9.2013 – 18.9.2013

7.

Hlavné podmienky zákazky, spôsob financovania a spôsob stanovenia ponúknutej ceny:
7.1.

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja (ERDF)
kód projektu: SEE/D/0307/4.3/X
Názov projektu: Danube Limes Brand

Operačný program: Juhovýchodná Európa
Cieľ 3: Európska územná spolupráca pre programové obdobie 2007-2013

8.

7.2.

Fakturácia bude po dodaní služby, na základe dodacieho listu, písomne odsúhlaseného
zodpovednou osobou verejného obstarávateľa. Splatnosť faktúry je bezhotovostným
platobným stykom do 30 dní od jej doručenia.

7.3.

Cena zákazky uvedená v ponuke musí byť konečná, musí obsahovať všetky náklady
súvisiace s poskytnutím služby.

7.4.

Uchádzač uvedie ponúknutú cenu v štruktúre, ktorá je uvedená v prílohe č. 1.

Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť najneskôr 26.8.2013.
e-mailom na adresu : margareta.musilova07@gmail.com
alebo poštou, prípadne osobne na sekretariát Mestského ústav ochrany pamiatok,
Uršulínska 9, 811 01 Bratislava v čase od 08:00 do 15:00, na adresu:

9.

Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:
9.1.

Kritériom na hodnote bude najnižšia cena s DPH.

V Bratislave 14.08.2013

