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OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  

 
Druh postupu: §9 ods. 9 zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. 

 

  I. IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA  
Názov:  VUJE, a.s. 
Sídlo:   Okružná 5, 918 64 Trnava 
IČO   31450474 
Kontaktná osoba Ing. Ľuboš Skurčák  
tel. č.  +421 33 599 3306 
fax    +421 33 599 1765 
e- mail  lubos.skurcak@vuje.sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.vuje.sk  
 

II. PREDMET ZÁKAZKY  

II.1. Názov zákazky: Ubytovanie v súvislosti s meraním elektromagnetických polí v meste Brezno. 

II.2. Druh zákazky: poskytovanie služieb. 

II.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov). 

 

Ubytovanie v súvislosti s meraním elektromagnetických polí v meste Brezno pre 3 osoby, s nasledovnou 
špecifikáciou:    
- ubytovanie vo vzdialenosti  maximálne 10 km od centra mesta Brezno; 
- ubytovanie v jednoposteľových alebo dvojposteľových izbách, prípadne apartmáne, s oddelenými lôžkami; 
- izba (izby, apartmán) má murované steny, uzatvorené okná, ktoré nie je možné zvonku otvoriť bez ich 

poškodenia, je uzamknutá bezpečnostným zámkom; 
- izba (apartmán) musí byť vybavená samostatným hygienickým zariadením; 
- cena ubytovania nesmie presiahnuť sumu 25 EUR bez DPH/noc na jedného zamestnanca; 
- oddelené príp. strážené parkovanie pre dva osobné automobily, v areáli ubytovacieho zariadenia, napr. 

uzamknutý dvor, parkovisko s rampou a pod., prípadne v jeho tesnej blízkosti (maximálne 20 m od vchodu do 
ubytovacieho zariadenia); 

- kategorizácia zariadenia: hotel, apartmánový dom alebo penzión v zmysle kategorizácie podľa Vyhlášky 
Ministerstva hospodárstva SR č.277/2008, Z.z; 

- vyžaduje sa recepcia s dennou prevádzkou  min. 16 hodín.  
II.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

55110000-4: Hotelové ubytovacie služby 
55270000-3: Služby spojené s poskytovaním  nocľahu a raňajok 
98341000-5: Ubytovacie služby 

II.5. Lehota dodania: ubytovanie v nasledovných termínoch:  
- 29.9. – 30.9.2015 (počet nocí: 1). 

II.6. Predpokladaná hodnota zákazky: 75,- EUR bez DPH. 
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III. INFORMÁCIE K SPÔSOBU PREDKLADANIA PONUKY  

III.1. Spôsob predkladania ponúk: e-mailom na adresu: lubos.skurcak@vuje.sk 
III. 2. Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr  4.9. 2015.  

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia. 

III.3. Predmet zákazky bude financovaný v kombinácii verejných a súkromných zdrojov. 
III.4. Obsah ponuky: 

Ponuka musí obsahovať: 
a) Celkovú cenu za celú zákazku v € bez DPH. 

Celková cena musí byť konečná, musí obsahovať cenu služby, prípadne iné náklady dodávateľa 
súvisiace s predmetom zákazky vrátane miestnej dane za ubytovanie. Do ceny nemôžu byť zahrnuté 
stravovacie služby.  

b) Jednotkovú cenu v € bez DPH za osobu a noc.  
Jednotková cena musí byť určená podľa vzťahu:  
Celková cena za celú zákazku / počet osôb / celkový počet nocí.  

c) Miestnu daň za ubytovanie za osobu a noc. 
d) Obchodný názov a adresu  poskytovateľa služby. 
e) Kategóriu ubytovacieho zariadenia v zmysle kategorizácie podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva 

SR č. 277/2008, Z.z; 
f) Informáciu o tom, či uchádzač je alebo nie je platcom DPH. 
g) Vyhlásenie, či uchádzač spĺňa podmienky uvedené v špecifikácii predmetu zákazky (bod. II.3). 

Ponuka, ktorá nebude obsahovať všetky vyššie uvedené body,  nemôže byť zaradená do vyhodnotenia a bude sa 
na ňu hľadieť akoby nebola predložená. 

 

 IV. POSTUP  

IV.1. Druh postupu: §9 ods. 9 zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. 
IV.2. Kritériá vyhodnotenia ponúk: 
 Jediným kritériom na hodnotenie predložených ponúk je cena za predmet zákazky. 

 
Ako úspešný uchádzač bude vybraný ten uchádzač, ktorý v ponuke uviedol najnižšiu cenu za predmet 
zákazky a zároveň v ponuke uvedie informáciu, že spĺňa špecifikácie predmetu zákazky podľa bodu 2. tejto 
výzvy. Oslovený bude len úspešný uchádzač, ktorému bude emailom zaslané oznámenie o prijatí cenovej 
ponuky. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré vznikli 
s prípravou a doručením ponuky. 

IV.3. Použije sa elektronická aukcia: NIE. 

IV.4. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:  16568/2015. 
IV.5. Určený pracovník obstarávateľa: Ing. Ľuboš Skurčák (email: lubos.skurcak@vuje.sk, mob.: 0918/683 387). 
IV.6. Ponuky uchádzačov sú viazané do: 28.9.2015 

 

 V. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  

V.1. Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie. 
V.2. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ: Áno. 
V.3. Dátum uverejnenia tohto oznámenia 20.08.2015. 

 

 

 


