MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 1 ods. 2 písm. m) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1. Predmet zákazky :
„Nájom priestorov” pre projekt

s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Piešťany“.

2. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Mesto Piešťany
Sídlo :
Námestie SNP č. 3, 921 45 Pieštany, Slovensko
Štatutárny zástupca :
Ing. Remo Cicutto, primátor mesta
IČO :
00612031
DIČ:
2020537893
Kontaktná osoba :
Mgr.Jarmila Vilčeková
Telefón :
033 7765 465
Fax :
033 7765 333
E-mail :
jarmila.vilcekova@piestany.sk
3. Opis a rozsah zákazky :

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – nájmu priestorov pre vzdelávacie aktivity
projektu s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Piešťany“ (ďalej len „projekt“).
Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie vhodných priestorov na nasledovné vzdelávacie
aktivity:
1.1 Základy finančnej a právnej orientácie na 40 hodín
1.3 Počítačový kurz pre začiatočníkov v rozsahu v rozsahu 640 hodín
1.3 Počítačový kurz pre pokročilých v rozsahu 300 hodín
1.4 Aktívny rozvoj osobností seniorov v rozsahu 360 hodín
1.5 Kurz anglického jazyka pre seniorov v rozsahu 500 hodín
1.6 Vitalita a zdravý životný štýl pre seniorov v rozsahu 400 hodín
1.7 Muzikoterapia a spoločenské tance v rozsahu 120 hodín
1.8 Kurz Vyšívania, paličkovania, háčkovania, štrikovania v rozsahu 120 hodín
1.8 Kurz Záhradkárstva pre seniorov v rozsahu 120 hodín
Verejný obstarávateľ požaduje dostupnosť priestorov v centre Mesta.
4.

Lehota dodania: 03/2014-09/2014

5.

Miesto poskytnutia služieb: Piešťany

Tel.: 033/ 77 65 111

Fax: 033/ 77 65 333
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6. Vypracovanie cenovej ponuky :

Cenovú ponuku požaduje obstarávateľ za 1 hodinu (1 hodina = 60 minút) vrátane všetkých nákladov

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za požadovaný predmet zákazky bude vyjadrená v eurách za
1 hod plus celková suma spolu podľa počtu hodín nasledovne:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z.
z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
vyjadrenú v eurách v ponuke uvedie v zložení:
navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,.
sadzba DPH
výška DPH v EUR,
navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. Skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

Cenovú ponuku posielajte buď na vybrané jednotlivé /čiastkové/ kurzy alebo na všetky kurzy
spolu.
Prosíme dodať doklad o oprávnení poskytovať priestory na nájom.
7. Kritériá výberu: najnižsia cena
8. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 10.03.2014 do 13:00 hod.
miestneho času elektronickou poštou na adresu: jarmila.vilcekova@piestany.sk

V Piešťanoch, dňa 03.03.2014

----------------------------------Mgr. Jarmila Vilčeková

Tel.: 033/ 77 65 111

Fax: 033/ 77 65 333

