
 

  T E K O V S K Á  H V E Z D Á R E Ň  V  L E V I C I A C H  
  Sokolovská 21, P.O.BOX 128 
  934 01 LEVICE, Slovenská republika 
 
Č.j. 30/2014              Levice, 28.2.2014 

 
 
 
 
VEC: Výzva na predkladanie ponúk 
 
 
 
      

Výzva 

na predloženie cenovej ponuky na hotelové služby pre letný astronomický tábor  
ZRAZ 2014 

Zákazka 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“) 

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATE ĽA  
Názov: Tekovská hvezdáreň v Leviciach  
Sídlo: Sokolovská 21, 934 01 Levice  
IČO : 36102806  
DIČ : 20214459000  
Štatutárny zástupca: RNDr. Jozef Kováč PhD., riaditeľ  
Kontaktná osoba: RNDr. Jozef Kováč, PhD.  
Tel.: 0366312166  
E-mail: hvezdaren@hvezdarenlevice.sk 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.hvezdarenlevice.sk 

PREDMET ZÁKAZKY 

1. Názov zákazky  

Hotelové služby pre letný astronomický tábor ZRAZ 2014 

2. Druh zákazky 

Služby  

3. Miesto poskytovania služieb 

Lokalita Dudince a okolie do 15 km. 



4. Opis predmetu zákazky  
Cieľom zadania zákazky je zabezpečenie hotelových služieb pre účastníkov letného astronomického 
tábora. Účastníci tábora sú žiaci základných škôl a osemročných gymnázií (spolu 12), ako aj vedúci 
tábora (spolu 3). Vekové zloženie účastníkov je nasledovné:  

• do 12 rokov............ 6 žiakov,  

• od 12 do 15 rokov.. 5 žiakov,  

• od 15 do 18 rokov.. 1 žiak, 

• dospelí................... 3 vedúci 
V rámci služieb verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť: 

a) ubytovanie: 

• žiaci v dvojposteľových izbách, t.j. 6 izieb, 

• vedúci v jednoposteľových izbách, t.j. 3 izby, 
b) stravovanie – plná penzia, 
c) spoločenská miestnosť, 
d) vstup do bazéna, 
e) miesto na nočné pozorovanie s možnosťou vypnutia umelého osvetlenia a s dostupnou 

elektrickou zásuvkou (230V/50Hz) vo vzdialenosti max. 20 m. 
Letný astronomický tábor ZRAZ 2014 sa uskutoční v termíne: 

• začiatok: 3.augusta 2014 (nedeľa) o 16:00 (prvá požadovaná strava – večera),  

• ukončenie: 8.augusta 2014 (piatok) o 12:00 (posledná požadovaná strava – obed) 
Celkové trvanie zákazky je 5 dní (5 nocí a 5 plných penzií pre každého účastníka). 

5. Spolo čný slovník obstarávania (CPV)  

Hlavný slovník  
55100000-1 Hotelové služby  

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 

Hodnota: 2.750,- EUR 
 
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota 
zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto 
ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.  

7. Podmienky ú časti záujemcov vo verejnom obstarávaní  

a) Uchádzač musí ponúkať hotelové služby v lokalite Dudince a okolie do 15 km. 
b) Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej čitateľnej forme, ktorá zabezpečí trvalé 

zachytenie jej obsahu.   

8. Termín dodania predmetu zákazky  

Od 3. augusta 2014 od 16:00 do 8. augusta 2014 do 12:00. 

9. Obchodné podmienky  

Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, bez poskytnutia 
zálohovej platby.  
Predmet obstarávania bude uhradený po ukončení tábora a po vystavení faktúry úspešným 
uchádzačom. 
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka. 



10. Cenová ponuka 

a) V ponuke uvedená cena má byť stanovená v tvare: cena (celková t.j. pre všetkých 
účastníkov na celý čas pobytu, vrátane ubytovania, plnej penzie počas trvania tábora, 
vstupu do bazéna, využívanie spoločenskej miestnosti, miestneho poplatku a pod.) bez 
DPH, DPH a cena spolu s DPH.  

b) Cena uvedená v ponuke musí byť uvedená v eurách. 
c) Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej čitateľnej forme, ktorá zabezpečí trvalé 

zachytenie jej obsahu.  

11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk je určená do 12.03.2014 do 11:00 hod.  
Ponuky doručené alebo predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebudú verejným 
obstarávateľom prijaté.  
Ponuky doručte v elektronickej podobe na uvedený kontaktný e-mail. Verejný obstarávateľ akceptuje 
aj predloženie ponuky v listinnej podobe na uvedenú adresu Tekovskej hvezdárne v Leviciach, pričom 
pre zaradenie takejto ponuky do vyhodnocovania ponúk je rozhodujúci dátum a čas doručenia 
ponuky verejnému obstarávateľovi v rámci lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do 12.03.2014 do 11:00 
hod.  

12. Podmienky vyhodnotenia ponúk  

Dátum a čas otvárania ponúk: 12.03.2014 o 13:00 hod.  
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.  

13. Kritériá na hodnotenie ponúk  

Najnižšia cena celkom v EUR s DPH  za celý predmet obstarávania. 

14. Informácia o výsledku:  

Výsledok verejného obstarávania zákazky bude oznámený len úspešnému uchádzačovi. Informácie o 
výsledku verejného obstarávania budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na jeho webovej 
stránke.  

15. Použitie elektronickej aukcie:  

nie  

16. Ďalšie informácie:  

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  

• ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti,  

• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 
predloženie ponuky,  

• ak predložené cenové ponuky prekročia predpokladanú hodnotu zákazky. 
 
 
 
 
 
 
 



Dátum zverejnenia výzvy v profile verejného obstarávateľa: 21.02.2014 
 
 
Termín zadania zákazky: 28.2.2014  
 
 
Lehota na predkladanie ponúk: 12.3.2014 do 11:00 hod.  
 
  
 
  
 
 
 
  
 

            RNDr. Jozef Kováč, PhD. 
riaditeľ Tekovskej hvezdárne v Leviciach 

 
 


