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Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Vazovova 5 
812 43 Bratislava 

podprahová zákazka  
Medzinárodná vedecká konferencia 

 
I. Identifikácia obstarávateľa: 
 
Slovenská technická univerzita v Bratislave, rektorát  
Vazovova  5 
812 43 Bratislava  
IČO: 00397 687 
tel.: 572 94 535   
            
e-mail: eva.simonova@stuba.sk 
 
II. Predmet obstarávania 
 
Predmetom obstarávania sú hotelové služby /ubytovanie a stravovanie/ pre účastníkov 
medzinárodnej vedeckej konferencie konanej  vo Vysokých Tatrách  v termíne 14.-21.3.2009. 
Číslo CPV:       55120000-7 
 
Vzhľadom na predpokladanú cenu predmetu obstarávania sa výber dodávateľa uskutoční 
použitím podprahovej zákazky podľa § 4 ods. 4 písm. a) a § 99 zákona č. 442/2008 Z.z. 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstáravaní  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
III. Technická špecifikácia predmetu zákazky: 
 

1. Štvorhviezdičkový hotel. 
2. Ubytovanie a stravovanie pre cca 180 účastníkov konferencie. 
3. 110 izieb, 1-2 posteľové. 
4.  4 kongresové sály pre 200, 180, 120, 50 účastníkov. 

 
IV. Podmienky účasti uchádzačov: 
 
Uchádzač predloží v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
nasledovné doklady: 
 
1. Úradne overená kópia platného dokladu o oprávnení podnikať 
2. certifikát hotela zaradený do kategórie štvorhviezdičkový – úradne overená kópia 
 

V. Súťažné podmienky obstarávateľa: 
 
1. Ponuku vypracuje uchádzač  v slovenskom jazyku. 
2. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. 
3. Ponuka musí byť doručená na adresu obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk v 

zalepenej obálke s názvom a adresou sídla uchádzača a  s označením ,,Súťaž - 
Konferencia - Neotvárať ”. 

4. Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponuky. 
5. Obstarávateľ nepožaduje od uchádzačov zábezpeku. 
6. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že 

cena prekročí  limit  finančných prostriedkov, ktoré má  vyčlenené na tento účel. 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Vazovova 5 
812 43 Bratislava 

podprahová zákazka  
Medzinárodná vedecká konferencia 

 
VI. Spôsob určenia ceny: 
 
Obstarávateľ požaduje predložiť v ponuke cenu za uskutočnenie konferencie : 
- cenu bez DPH 
- výšku DPH 
- cenu s DPH 
Východiská pre určenie ceny sú uvedené v bode III. týchto súťažných podkladov. 
 
Navrhnutá cena predmetu obstarávania musí byť spracovaná v zmysle zákona NR SR             
č . 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z.z., vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., 
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996Z.z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 
375/1999 Z.z.   ako cena maximálna ( vrátane DPH ). 
 
VII. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia: 
Obstarávateľ určil na vyhodnotenie ponúk jediné kritérium a to najnižšiu cenu pri dodržaní 
všetkých požadovaných podmienok podľa bodu III. týchto súťažných podkladov : 
 
Kritérium Váha kritéria v % 

1. Cena za všetky poskytnuté služby 100 
 
postup pri hodnotení:  
Uchádzač do návrhu kritéria uvedie cenu bez DPH. Víťazom súťaže sa stane uchádzač s 
najnižšou ponúknutou cenou.  
 
VIII. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania: 
 
Výsledkom  súťaže bude  zmluva na poskytnutie služieb. 
Návrh zmluvy, podpísaný štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 
zástupcom  uchádzača, ktorý je oprávnený konať v záväzkových vzťahoch, musí byť 
vypracovaný v zmysle zákona č. 513/1991 Z. z.  Obchodný zákonník. 
 
Finančná úhrada za poskytnuté služby  bude vykonaná jednorázovou platbou  bankovým 
prevodom na účet poskytovateľa služby po ukončení konferencie na  základe predloženej 
faktúry. Obstarávateľ požaduje lehotu splatnosti faktúry 30 dní.  
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Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Vazovova 5 
812 43 Bratislava 

podprahová zákazka  
Medzinárodná vedecká konferencia 

IX.    Časový harmonogram súťaže: 
 
1. Odoslanie výzvy na predloženie ponuky spolu so súťažnými podkladmi:  5. 2. 2009  
 
2. Uchádzači môžu požiadať písomne o vysvetlenie súťažných podkladov  najneskôr do:  
       11. 2. 2009.  Na písomnej žiadosti o vysvetlenie je potrebné uvádzať e-mailovú adresu. 
 
3. Vysvetlenie súťažných podkladov zašle obstarávateľ všetkým záujemcom, ktorým boli 

vydané súťažné podklady , najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o 
vysvetlenie. 

 
4. Lehota na predkladanie ponúk: 18. 2. 2009, 12. 00 hod v podateľni na adrese 

obstarávateľa  
 
5. Otváranie obálok sa uskutoční dňa  18. 2. 2009 o 13. 00 hod v miestnosti č. E 325           

na 2. posch. 
 
6. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk a podpísanie zmluvy s víťazom súťaže                 

do: 22. 2. 2009 
 
7. Lehota viazanosti ponúk do 28. 2. 2009 
 
 
Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:   
 
Ing. Eva Šimonová  
tel. č. 572 94 535   
e-mail:  eva.simonova@stuba.sk 

 
 
 
 
 

 


