
Osoba podľa §8 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. : MyMamy, o.z., Jánošíkova 70, 080 01 Prešov 

Predmet obstarávania: Poskytnutie ubytovacích služieb pre detský tábor MyMamy 

Postup : zákazka podľa §117 č. 343/2015 Z. z., druh zákazky:  poskytnutie služby 

 

 

Výzva na predloženie ponúk 

 

Zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o  

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 MyMamy, o.z., so sídlom Jánošíkova 70, 080 01 Prešov, ako Osoba podľa §8 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj 

„zákon“), Vás vyzýva na predloženie ponuky  v procese zadávania zákazky na výber poskytovateľa služby. 

 

 

1. Identifikácia Osoby podľa §8: MyMamy, o.z. 

IČO: 37 787 683 

Adresa organizácie: Jánošíkova 70, 080 01 Prešov 

Zastúpený : Mgr. Apolónia Sejková – štatutárna zástupkyňa združenia 
Kontakt : +421 517712233 
Email:  apolonia.sejkova@gmail.com; poradkyne@mymamy.sk;, info@mymamy.sk 

 

2. Druh zákazky : zákazka na poskytnutie služby 

3.  Postup obstarávania: zákazka podľa §117 zákona č.343/2015 Z.z.,   

4. Názov zákazky : „Poskytnutie ubytovacích služieb pre detský tábor MyMamy". 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  4.400,00 Eur bez DPH 

6. Lehota poskytnutia služby: 10. 7. 2016  – 15. 7. 2016  

7. Opis predmetu zákazky:  Služby detského tábora v priestoroch rekreačnej oblasti Domaša vychádzajú 

z potreby spríjemniť letné prázdniny deťom našich klientok, ktoré boli svedkami násilia páchaného na ich 

matkách. Okrem oddychu je pre ne čas trávený so svojimi rovesníkmi, ktorí majú zažité podobné situácie, 

aj formou psychoterapie. Poskytnutie ubytovania pre 20 osôb (detí) po dobu 5 dní, resp. 5nocí. Súčasťou je 

prenájom špecifických miestností (prenájom spoločenskej miestnosti a spoločných priestorov vhodných na 

využívanie v čase nepriaznivého počasia a prenájom vonkajších priestorov v okolí ubytovacieho zariadenia 

vhodných na trávenie voľného času v prípade priaznivého počasia). Súčasťou je aj zabezpečenie plného 

stravovania (strava päťkrát denne v podobe raňajok, desiaty, obeda, olovrantu a večere).  

8. CPV :  98341000-5  - Ubytovacie služby 

9. Miesto dodania: podľa ponuky uchádzača 

10. Hlavné podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Nórskeho finančného 

mechanizmu, zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov združenia.  
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11. Vysvetľovanie podkladov: V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom 

obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne 

požiadať o ich vysvetlenie e-mailom, poštou alebo osobne priamo na adrese podľa bodu 1 : MyMamy, o.z., 

Jánošíková 70, 080 01 Prešov. Požiadavka o vysvetlenie musí byť doručená najneskôr 3 pracovné dni pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

12. Podmienky účasti: Po identifikácii úspešného uchádzača je tento povinný predložiť doklad o oprávnení 

dodať predmet zákazky podľa §32 ods. 1. písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní.  

13. Spôsob určenia ceny : Ponuka musí obsahovať cenu tovaru bez DPH, DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je 

platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní. 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO (€). 

14. Lehota na predloženie ponuky : Do 16. 06. 2016 – 13:00 hod.  Ponuky potvrdené podpisom štatutára, 

resp. zodpovednej osoby je možné doručiť poštou, prostredníctvom e-mailu (bod 19 výzvy), alebo osobne 

na adresu MyMamy, o.z., Jánošíková 70, 080 01 Prešov. 

15. Predloženie ponuky : Uchádzač vloží cenovú ponuku na predmet obstarávania vrátane všetkých príloh (ak 

sa vzťahuje) do samostatnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená a označená „ Súťaž – Detský tábor“. 

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná – vráti sa uchádzačovi 

neotvorená. V prípade zaslania e-mailom odporúčame uviesť do predmetu správy : „Súťaž – Detský tábor“.   

16. Uchádzač znáša všetky výdavky a náklady spojené s prípravou a predložením ponuky sám, bez akéhokoľvek 

finančného nároku voči Osobe podľa §8 ods. 1 písm. c). 

17. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Jediným kritérium je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Osoba 

podľa §8 zákona úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným oznámi, že neboli 

úspešní. 

18. Obchodné/Zmluvné podmienky : Úspešný uchádzač po predložení oprávnenia na dodanie predmetu 
zákazky bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvných podmienok. Požiadavky Osoby podľa §8 uvedené v 
tejto výzve je úspešný uchádzač povinný zapracovať do svojho návrhu zmluvných podmienok.   

19. Kontaktné údaje na doručenie cenovej ponuky 

a) Adresa na predloženie cenovej ponuky poštou/ osobne: MyMamy, o.z., Jánošíková 70, 080 01 Prešov 

b) Adresa elektronickej pošty na predloženie ponuky e-mailom: poradkyne@mymamy.sk alebo 
info@mymamy.sk.  

 

V Prešove,   dňa  2. 6. 2016  

 

................................ 

Mgr. Apolónia Sejková 

štatutárna zástupkyňa združenia 


