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1. IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA 

Názov: Aliancia žien Slovenska 

Sídlo: Nábělkova 2, 841 05 Bratislava 

IČO: 30809177 

Kontaktná osoba: Bc. Jitka Dvořáková 

Telefón: 0944 917 982 

Elektronická pošta: jit.dvor@gmail.com 

Internetová adresa: www.alianciazien.sk 

 

2. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Zákazka pod názvom „Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb, konferenčných priestorov 

a dopravy pre odborný výcvik pomáhajúcich profesií 3“ na zabezpečenie seminára v rámci 

implementácie projektu „Inovatívne riešenie práce s páchateľmi domáceho násilia s dôrazom na 

ochranu a bezpečie detských obetí násilia v blízkych vzťahoch“. 

Tréning je určený pre 2 skupiny – 13 a 21 osôb (profesie pracujúce s násilím na ženách z oblasti 

sociálnej práce, psychológie, väzenskej psychologickej starostlivosti, psychoterapie, socioterapie, 

pedagogiky, špeciálnej pedagogiky a pod.), lektorov/ky - organizátorov/ky z Aliancia žien Slovenska 

a tlmočníkov/čky. Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania, stravovania a občerstvenia, ďalej 

prenájmu konferenčných priestorov a zabezpečenie dopravy pre lektorov/ky, organizátorov/ky 

a tlmočníkov/čky, v prípade ubytovania aj účastníkov/čiek. 

 

Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania: 

1. Ubytovanie, stravovanie a občerstvenie:  

Ubytovaním sa rozumie zabezpečenie nocľahu s raňajkami v mieste konania seminára v Žilinskom 

kraji. 

Špecifikácia: trojhviezdičkový hotel s minimálne 2 konferenčnými priestormi a minimálne dvomi 

priestormi pre prácu v menších skupinách. Ubytovanie pre lektorov/ky - organizátorov/ky, 

tlmočníkov/čky a účastníkov/čky sa začína vždy v deň pred začiatkom tréningového stretnutia a končí 

v posledný deň stretnutia. 

Ubytovanie: 
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Lektori/ky - organizátori/ky (4 osoby):  9.3. - 14.3. 2013 

1. skupina – účastníkov/čiek (13 osôb): 9.3. – 12.3.2013 =  3 noci/osoba 

2. skupina – účastníkov/čiek (21 osôb): 11.3. – 14.3.2013 = 3 noci/osoba 

Stravovaním sa rozumie: jedno hlavné jedlo denne (obed, resp. večera; min. dvojchodové menu). 

Občerstvením sa rozumie: káva/čaj (2 šálky osoba/deň), minerálka (1,5 l osoba/deň), džús (0,5 l 

osoba/deň) 

Predpokladaná hodnota: celkom max. 5 089,00 EUR bez DPH. 

 

2. Priestory: zabezpečenie min. dvoch konferenčných miestností a dvoch miestností pre prácu 

v menších skupinách pre praktická cvičenia v Žilinskom kraji v mieste ubytovania.  

Kapacita: min. 26 osôb/miestnosť 

Vybavenie: stoly, stoličky min. pre 26 osôb a štandardné vybavenie prezentačnou/konferenčnou 

technikou. Priestor vhodný pre inštaláciu konferenčnej a tlmočníckej techniky a pre simultánne 

tlmočenie. 

Predpokladaná hodnota: celkom max. 178,25 EUR bez DPH. 

 

3. Doprava: lektorom/kám – organizátorom/kám a tlmočníkom/čkám musí byť zabezpečená doprava 

z miesta bydliska na miesto ubytovania počas realizácie seminára a späť. Dopravou sa rozumie 

využitie vlakovej, autobusovej dopravy alebo osobného motorového vozidla v prípade tuzemského/ej 

lektora/ky, v prípade zahraničného lektora/ky aj doprava letecká. 

Predpokladaná hodnota:  

Zahraničný/á lektor/ka: cesta Nemecko (Düsseldorf) – Viedeň – Bratislava (hotel, prenocovanie) – 

miesto konania 

- priamy let z Nemecka (Düsseldorf) - Viedeň a späť, letecká spoločnosť Lufthansa, odlet z 

Düsseldorfu od 10:00 hod, návrat do Düsseldorfu najneskôr o 22:00 hod 

- doprava osobným motorovým vozidlom, taxi: Viedeň - Bratislava a späť, v Bratislave trasy: 

hotel – autobusová, vlaková stanica a späť 

- vlak typu IC bez prestupu Bratislava – miesto konania v Žilinskom kraji a späť, resp. osobné 

motorové vozidlo 

- osobná doprava osobným motorovým vozidlom, taxi v rámci Žilinského kraja a späť 
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Celkom max. 500,00 EUR bez DPH. 

Doprava pre lektorov/ky – organizátorov/ky (3 osoby z Bratislavy a späť): celkom 436,66 EUR bez 

DPH. 

Súkromné osobné motorové vozidlo (lektori/ky – organizátori/ky, z Bratislavy a späť): celkom max. 

181,67 EUR bez DPH. 

 

Miesto realizácie seminára:  

Žilinský kraj 

 

Možnosť predloženia ponuky: 

Na celý predmet zákazky. 

 

Predpokladaná celková hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky je do 6 385,58 EUR bez DPH. Cena za predmet zákazky musí zahŕňať 

všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 

 

3. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena bez DPH za celý predmet 

zákazky vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. 

 

4. PODMIENKY ÚČASTI 

Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné k ponuke priložiť: 

• cenovú ponuku v zmysle popisu bodu č. 2 

• kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto zákazky. 

 

5. LEHOTA A PODMIENKY NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 
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Lehota na predkladanie ponúk je do 15.2.2013 do 16:00 hod. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku 

prostredníctvom pošty, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na adresu obstarávateľa. 

Ponuky  je možné posielať elektronicky.  

 

6. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK 

 

V Bratislave, dňa 8.2.2013.   Mgr. Katarína Farkašová, štatutárka 

 

 


