
 

 

Príručka k procesu verejného obstarávania v. 2.2                                                         Príloha č. 7 
 

Výzva na predloženie ponuky. 
 

Marthos o.z., Martovce 14, 947 01 
 

  
 

 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Marthos o.z., ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  písm. 117) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

 
„Vypracovanie cenovej ponuky na poskytnutie služieb“ 

 

1. Identifikácia obstarávateľa:  

Obstarávateľ v zmysle § 10 ods. 2 písm. ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Marthos o.z. 

Sídlo: Martovce 14, 947 01 

Štatutárny zástupca: László Gubík 

IČO: 50565052              

DIČ: 2120557659 

IČ DPH: SK2120557659  

Tel.: +421 948 166 117 

Fax: -          

E-mail: info@esterhazyakademia.eu 

Internetová stránka: http://esterhazyakademia.eu/ 

Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu.: SK08 5200 0000 0000 1726 8628 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Martovce 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: László Gubík 

4. Predmet obstarávania: Vypracovanie cenovej ponuky na poskytnutie služieb 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o dielo 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1:  

Pohostinnosť, náklady na stravu počas tréningov pre odchádzajúce školenia. Cena 

zahřňazabezpečenie občerstvenie nasledovných podujatí.  

20 dní cezhraničných odborných kurzov / 1 kurz  

2 konferencie so 60 účastníkmi/ 1 konferencia  

Realizácia 2 odborných súťaží – 40 hlavných účastníkov/ 1 akcia  

Skupinový a individuálny mentoring 5x/1 akcia  

 
 
1 Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet 
zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú 
odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k 
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak 
nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“), 
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