Mesto Michalovce
Mestský úrad
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039

VÝZVA – jednoduchá zákazka
podľa zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na poskytnutie služieb s názvom
Výučba modulu „Pohybové aktivity ‐ Pilates“
v rámci projektu „Zvýšenie kvality života seniorov v meste Michalovce vzdelávacími aktivitami“
financovaného z fondu ESF.

_________________________________________________________________________________
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Štatutárny orgán:
Viliam Zahorčák, primátor mesta
IČO:
00325 490
Adresa organizácie:
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Internetová adresa
organizácie:
www.michalovce.sk;
Kontaktná osoba:
Ing. Darina Čornejová
Telefón:
056 / 68 64 174
Fax:
056 / 6443520
E‐mail:
darina.cornejova@msumi.sk
Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa §536 Obchodného zákonníka resp. podľa § 631 Občianskeho
zákonníka
Miesto poskytnutia predmetu zákazky: Mesto Michalovce, Mestský úrad
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je výučba modulu „Pohybové
aktivity ‐ Pilates“ podľa obsahu v prílohe 1.
Predpokladaný celkový rozsah prác: 10 skupín x 20 hodín (1 hodina=60 minút) – celkom
časový rozsah: 200 hodín

Variantné riešenie: nepripúšťa sa
Lehota na poskytnutie predmetu zákazky: začatie – dňom účinnosti zmluvy (zmluva bude
podpísaná po ukončení procesu verejného obstarávania); ukončenie a odovzdanie predmetu
zákazky – do 31.12.2014
Lehota, obsah a spôsob predkladania cenových ponúk:
a) do 22.08.2013
b) e‐mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa, alebo osobne u kontaktnej
osoby na adrese verejného obstarávateľa
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.
d) obsah ponuky: cenová ponuka (v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH na túto
skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní)
Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
Doplňujúce informácie:
Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu
zmluvy.
Obsah ponuky: ‐ Cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky
V Michalovciach, dňa 12.08.2013

Viliam Z a h o r č á k
primátor mesta

Príloha č. 1 Obsah zákazky a cenová ponuka
Obsahom zákazky je:
Výučba





cieľovej skupiny (seniori nad 50 rokov) formou praktických cvičení. Obsah výučby:
Fit lopta – koordináciu pohybov, držanie tela
Overball (malá lopta) – správne dýchanie, koordinácia pohybov
Expander (gumený pás) – posilňovanie svalstva, kĺbov
Podložka na cvičenie

Pomôcky zabezpečí mesto.
Predpokladaný počet účastníkov v skupine: 15
Cenovú ponuku uviesť v nasledujúcej tabuľke:

p.č.
1.

T:
M:
E:
W:

Počet
jednotiek

položka
Výučba modulu Pohybové
aktivity – Pilates 20 hod x 10
skupín

+421 56 68 64 174
+421 918 876 617
darina.cornejova@msumi.sk
www.michalovce.sk

Jednotková
cena za hod.
bez DPH

200 hod.

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú.: 4204223001/5600
IBAN: SK04 5600 0000 0042 0422 3001

Cena celkom
bez DPH

Cena celkom
s DPH

