Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka v platnom znení
na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy s poskytovateľom služby pod názvom:

„Vzdelávanie zamestnancov Pilsberg beverages, s.r.o.“
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
1. IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA:
Obchodné meno:
Pilsberg beverages, s.r.o.
Sídlo:
058 80 Poprad
Štatutárny zástupca:
Ing. Ladislav Lazár, konateľ spoločnosti
IČO:
36 826 669
DIČ:
2022437736
Kontakt :
+421915949006,
Kontaktná osoba :
Ing. Peter Sabol
2. ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber poskytovateľa na poskytnutie služby na základe zmluvy
o poskytovaní služieb podľa ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení ( zákon číslo
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) v rozsahu:
Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti Pilsberg beverages, s.r.o. v nasledovných moduloch:
Interpersonálna komunikácia
počet frekventantov 16
Manažérstvo spokojnosti zákazníka
počet frekventantov 13
Základy marketingu
počet frekventantov 3
4. PODMIENKY POSKYTNUTIA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV:
Súťažné podklady si možno:
a) prevziať osobne na základe písomnej žiadosti v súlade s touto obchodnou verejnou súťažou na adrese:
Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 80 Poprad , v pracovných dňoch od 09.00 hod. do 14.00 hod.
najneskôr do 27.10. 2009 do 15.00 hod.,
b) vyžiadať písomne – poštou s uvedením adresy: Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 80 Poprad , do
27.10. 2009 do 15.00 hod.
Úhrada za súťažné podklady sa nevyžaduje. Bez prevzatia súťažných podkladov sa navrhovateľ nemôže
zúčastniť tejto obchodnej verejnej súťaže.
5. OBSAH A SPOSOB PODÁVANIA PONÚK:
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby, ktoré preukážu originál alebo fotokópiu výpisu z
obchodného registra, alebo živnostenského registra nie starší ako 3 (tri) mesiace oprávňujúci na výkon
požadovaných služieb. Účastník pri podaní návrhu musí predložiť:








a)Cenovú ponuku, ktorá bude obsahovať :
predmet zmluvy,
cena za poskytnuté služby,
termín a miesto poskytnutia služby
platobné podmienky a fakturácia
kópiu výpisu z obchodného registra u právnických osôb (nie starší ako tri mesiace);
kópiu výpisu zo živnostenského registra u fyzických osôb (nie starší ako tri mesiace);
b)
deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkladať návrhy: do 06.11. 2009 do 10.00 hod.
osobne, kuriérom, poštovou zásielkou – rozhodujúci je termín fyzického doručenia, nie dátum poštovej
pečiatky,
c) adresa, na ktorú sa má návrh doručiť: Pilsberg beverages, s.r.o., Murgašova 1, 058 80 Poprad,
d)jazyk, v ktorom sa musí návrh predložiť: slovenský
e)
forma predloženia návrhu: všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou súťažného
návrhu je nutné doručiť v uzavretom obale označenom názvom a sídlom navrhovateľa a heslom:
„Obchodná verejná súťaž – „Vzdelávanie zamestnancov Pilsberg beverages, s.r.o.“ –

NEOTVÁRAŤ“. Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne odovzdania
nebudú do obchodnej verejnej súťaže prijaté. Návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi.
f) rozsah a úplnosť súťažného návrhu: návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v
požadovanom rozsahu. Požaduje sa súťažný návrh na celý predmet zákazky.
g)vyhlasovateľ informáciu o víťazovi alebo víťazoch obchodnej verejnej súťaže, alebo o ukončení
obchodnej verejnej súťaže bez výberu súťažného návrhu doručí účastníkom obchodnej verejnej súťaže
poštou, kuriérom alebo osobne.
h)účastníci súťaže nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na verejnej obchodnej súťaži.
6. VYHLASOVATEĽ SI VYHRADZUJE PRÁVO:

 uverejnené podmienky súťaže meniť ( predĺžiť lehotu na vyhodnotenie ponúk) alebo súťaž zrušiť alebo




odmietnuť všetky predložené návrhy, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie
vybraného súťažného návrhu,
pri zistení chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu, vyzvať navrhovateľa na ich odstránenie,
prípadne vyradiť návrh z obchodnej verejnej súťaže,
vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zverejniť informácie o priebehu a výsledkoch obchodnej verejnej
súťaže na internetovej stránke vyhlasovateľa www.pilsberg.sk , alebo iným vhodným spôsobom.
uzavrieť zmluvu o budúcej zmluve s riadne vybraným navrhovateľom najvhodnejšieho návrhu,


 v prípade, že s riadne vybraným navrhovateľom najvhodnejšieho návrhu nebude uzatvorená zmluva o



budúcej zmluve z dôvodov na strane navrhovateľa, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu
s navrhovateľom, ktorý sa vo vyhodnotení verejnej súťaže umiestnil ako druhý,
v prípade, že do uvedenej lehoty na predkladanie ponúk nebude doručená ani jedna ponuka,
vyhlasovateľ súťaže môže vyhlásiť novú súťaž,
v prípade, že fyzická alebo právnická osoba, s ktorou navrhovateľ uzavrie zmluvu, stratí v priebehu
plnenia zmluvy schopnosť plniť zmluvný záväzok, vyhlasovateľ vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž.

7. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:
Hodnotiacim kritériom pre výber najvhodnejšieho návrhu je najnižšia cena a najvhodnejší návrh z hľadiska
splnenia požiadaviek vyhlasovateľa. Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v
prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať súťažným podmienkam, stanoveným v súťažných podkladoch.
8. TERMÍN NA VYHODNOTENIA PONÚK:
Vyhodnotenie predložených návrhov bude uskutočnené do 09.11. 2009 v sídle vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ
súťaže bude písomne informovať víťazného účastníka súťaže o prijatí návrhu v termíne do 10.11. 2009
a informovať účastníkov, ktorí v súťaži neuspeli o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu.
V Poprade dňa 23.10. 2009

Za vyhlasovateľa:

....................................
Ing. Peter Sabol
Koná na základe splnomocnenia

