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Výzva na predloženie cenovej ponuky na  

„Zabezpečenie súboru školení 2015“ 

Podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia konečného prijímateľa  

Názov: Regionálna rozvojová agentúra Púchov 

Sídlo: Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov 

IČO: 37923536 

Kontaktná osoba: PaedDr. Miroslav Kubičár 

Tel. kontakt: 0907211525 

2. Charakteristika predmetu zákazky  

Zabezpečenie súboru školení zahŕňa:  

 Organizačné zabezpečenie 6 školení v počte minimálne 20 účastníkov – organizačné 

zabezpečenie, lektorovanie, prenájom priestorov počas školení, techniky.  

 Zabezpečenie občerstvenia účastníkov počas školení - káva, čaj, minerálka, sladké, slané pečivo, 

obed (polievka + hlavné jedlo)  6 školeníx20 účastníkov = 120 účastníkov 

3. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov 

4. Názov predmetu zákazky  

„Zabezpečenie súboru školení 2015“ 

5. Spôsob predkladania ponúk  

Poštou, emailom (ak sa ponuka zasiela elektronicky s naskenovaným podpisom),alebo osobne na 

adresu uvedenú v bode 1. Uchádzač obálku s ponukou označí heslom: „Zabezpečenie súboru 

školení 2015– cenová ponuka NEOTVÁRAŤ.“ 

6. Lehota na predloženie cenovej ponuky 

Konečný prijímateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 16.01.2015 do 12:00 hod. na adresu uvedenú 

v bode 1 tejto výzvy. 

7. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

Najnižšia cena spolu za predmet zákazky v EUR s DPH. 

8. Termín dodania predmetu zákazky 

16.01.2015-30.10.2015 

9. Ďalšie informácie konečného prijímateľa 

- cenová ponuka musí byť vyhotovená v listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 

obsahu; alebo zoscanovaná a podpísaná doručená prostredníctvom emailu 

- všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho 

účasťou v tejto zákazke s nízkou hodnotou znáša záujemca alebo uchádzač na vlastnú ťarchu, 
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bez akéhokoľvek finančného nároku voči konečnému prijímateľovi bez ohľadu na výsledok 

vyhodnotenia cenových ponúk; 

- každému uchádzačovi, ktorý predložil cenovú ponuku na predmet zákazky bude zaslaný 

výsledok vyhodnotenia ponúk; 

 

 

V Púchove dňa 07.01.2015 

 

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

Ing. Barbora Staňová 

http://www.rrapu.sk/

