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Zákazka s nízkou hodnotou –prieskum trhu 
 

Predmet zákazky:  Zabezpečenie dopravy na realizáciu 
služobnej cesty k Partnerovi 2“  

Postup obstarávania:  Zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu  

Názov projektu:  Bezpečný ženský dom MyMamy  

Číslo projektu:  DGV01002 

Prijímateľ:  Záujmové združenie žien MYMAMY 
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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
k zákazke s nízkou hodnotou 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA  
Názov: Záujmové združenie žien MYMAMY  
IČO: 37787683 
Štatutár: Mgr. Apolónia Sejková 
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Baranová  
Sídlo: Prešov, Prešovský kraj  
Adresa: Okružná 32, 080 01 Prešov 
Telefón: 051/7712233  
Elektronická pošta: poradkyne@mymamy.sk, iveta_baranova@email.cz   
Web: www.mymamy.sk  
 
2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA  
Zabezpečovanie služieb v rámci realizácie projektu „Bezpečný ženský dom MyMamy“ – Letenka na 
SC, návšteva Partnera 2 
CPV: 60400000-2 

 
3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA  
Popis služby:  
Zabezpečenie nákupu medzinárodných obojsmerných  leteniek na trase Slovenská republika – Nórsko 
/ Kirkenes, s možnosťami nástupu na leteckú dopravu: Viedeň, Budapešť, Praha, Kraków pre 2 osoby. 
Aktivita je súčasťou projektu, ktorý je financovaný z NFM a štátneho rozpočtu SR.  
 
V ponuke je potrebné uviesť jednoznačne dátum letu, miesto/letisko, odlet, prestupové miesta 
a časy,  konečnú cenu vrátane všetkých letiskových poplatkov a poplatkov za batožinu. 
Ponuka musí obsahovať pevnú cenu za poskytnuté služby na celý predmet obstarávania s DPH, 
nakoľko obstarávateľ nie je platcom DPH. 
 
 
  
4. DOBA POSKYTOVANIA SLUŽBY 
21.4.2014 – 25.4.2014, resp. +- 1 deň 
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5. ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY  
Jednorazovo, zabezpečením služby podľa bodu 3 a na základe objednávky ( rezervácia online). 
 
6. MIESTO POSKYTOVANIA SLUŽBY  
Miesto dodania služieb je u úspešnej leteckej společnosti. 
 
7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY  
Na celý predmet zákazky, zákazku nie je možné rozdeliť . 
 
8. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ  
Neumožňuje sa  
 
9. SPÔSOB A VÝŠKA URČENIA PREDPOKLADANEJ CENY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU  
Predmetom ponuky je predloženie ponuky podľa bodu 3:  
 

Hodnota zákazky bola určená na základe telefonického prieskumu u spoločností poskytujúcich 
letenky u leteckých prepravcov dňa 16.3.2015, s prihliadnutím na náročnosť typu VO (zákazka 
s nízkou hodnotou – prieskum trhu), schváleného predpokladaného rozpočtu, v položke „Poradkyňa 
1“ a „Poradkyňa 2“, ktoré boli súčasťou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
z NFM prostredníctvom ÚV SR, štátneho rozpočtu SR a vlastných zdrojov.  
 

Predpokladaná hodnota zákazky: 847,67 eur bez DPH 
Predpokladaná hodnota zákazky: 1017,20 eur s DPH 
20% DPH: 169,56 eur 
 
Lehota viazanosti ponúk do: 30.4.2015  
 

10. KRITÉRIA HODNOTENIA  
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najefektívnejšie spojenie, s minimálnymi 
prestupmi a max. letecká doprava na miesto určenia v 1 deň. Cenová ponuka nesmie prekročiť 120% 
predpokladanej hodnoty zákazky, v ktorej sú započítané všetky súvisiace letiskové poplatky a 
batožina. Uchádzač je povinný v ponuke uviesť či je /nie je platcom DPH. 
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk bude bezodkladne po vyhodnotení ponúk oznámené 
telefonicky a úspešnému uchádzačovi bude zaslaná online objednávka.  
 

11. PODMIENKY FINANCOVANIA 
 Predmet zákazky sa bude financovať prostredníctvom potvrdenia online objednávky jednorazovou 
platbou formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 14 kal. dní odo dňa 
jej doručenia po doručení elektronických leteniek. . 
 

12. PODMIENKY ÚČASTI  
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné priložiť:  
- Cenovú ponuku  
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13. SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK  

Ponuku je potrebné doručiť elektronicky  na adresu:  
Iveta_baranova@email.cz 
 
Termín a čas doručenia:  
Najneskôr do 07.04.2015 do 15:20 hod. Tento termín je konečný .  

14. DÁTUM VYHODNOTENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK  
Dátum a čas: 07.04.2015 o 15:30 hod. , Miesto: Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 
Prešov 
 

 
 
V Prešove, 22.3.2015 
 Spracovala: Ing. Iveta Baranová   
Schválila: Mgr. Apolónia Sejková     


