
VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby  

pre zákazku podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: 

 
 

„Poskytnutie ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb pre účely 
 lyžiarskeho výcviku žiakov v roku 2017 .“ 

   
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov a adresa verejného obstarávateľa:   Špeciálna základná škola 

Partizánska 26/4 
963 01 Krupina 

 
v zastúpení:      Mgr. Andrea Kristeľová– riaditeľka školy 

  
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach: Mgr. Andrea Kristeľová– riaditeľka školy 

Telefón: 045/5512552, 0903 827 008 
E-mail: szskrupina@hotmail.sk 

 
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica 
Číslo účtu:       7000100572/8180 
IČO:        35984473 
DIČ:       2021609326 
 
2. Typ verejného obstarávateľa 
 
Verejný obstarávateľ podľa §7 osd.1 d) zákona o verejnom obstarávaní 
 
3. Opis predmetu zákazky 
 
Predmetom obstarávania je 4 dňový pobyt (utorok – piatok) vrátane stravovania, ubytovania, a doplnkových 
služieb (zabezpečenie skipasov) pre 12 žiakov Špeciálnej základnej školy v Krupine – lyžiarsky výcvik, ktorý 
realizuje verejný obstarávateľ v roku 2017.  
Pobyt žiakov plánujeme v termíne od 07. – 10. 03. 2017. 
Pedagogický dozor budú zabezpečovať 3 pedagogickí zamestnanci školy (v súlade §7 osd.1 a 7 vyhlášky 
č. 320/2008 o základnej škole) 
 
4. Druh zákazky 
 
Poskytnutie služieb  - zákazka s nízkou hodnotou 
 
5. Spoločný slovník obstarávania (CVP) 
 
55241000-1 Služby poskytované v dovolenkových strediskách 
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál  
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky 
  
Predpokladaná cena služieb na žiaka 100,33 EUR s DPH. 
Predpokladaná cena služieb spolu je 1 204,00- EUR s DPH.  
Celková cena zahŕňa pobyt pre 3 pedagogických zamestnancov. Poskytovateľ služby vyfakturuje poskytnuté 
služby na skutočný počet zúčastnených žiakov. 
 
7. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky 
 
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho príspevku na pohybové aktivity - lyžiarsky kurz.  
Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavok ani zálohové platby.  
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Faktúra bude vystavená po ukončení lyžiarskeho kurzu splatnosť faktúry bude do 14 kalendárnych dní odo 
dňa jej doručenia obstarávateľovi. 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v ponuke 
uchádzača bude vyjadrená v eurách (EUR). 
 
8. Cena a spôsob určenia ceny 
 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR  č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách    
a musí zahŕňať všetky náklady za poskytované služby. 
 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena 
vrátane DPH. 
 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH, upozorní. 

 
9. Miesto uskutočnenia služieb 
 

 Podľa sídla poskytovateľa služieb alebo iné určené miesta – stredné Slovensko.  
 Lokalita ubytovania – vzdialenosť od sídla školy (cca 80 km). 

 
10.  Podmienky účasti uchádzačov 
 
Uchádzač predloží: 
 

 kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby (živnostenský list, obchodný register) – bude 
skontrolovaný v príslušnom registri. 

 potvrdenie od príslušného RÚVZ, že ubytovacie zariadenie môže poskytovať uvedené služby. 
 
11. Obsah ponuky 
 
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno, IČO, DIČ, meno a priezvisko kontaktnej 
osoby, telefonický alebo email kontakt) 

 cenovú ponuku stanovenú podľa predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá musí zahŕňať všetky 
náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky na poskytnutie ubytovacích, stravovacích 
a doplnkových služieb: 
Strava – 3 x denne (raňajky – obed – večera). V deň príchodu len obed a večera. V deň odchodu 
raňajky – obed. 
Ubytovanie 
Skipas pre 12 žiakov od stredy do piatku. 
 

12. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk: 
 
Cenovú ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do 13. 02. 2017 do 12:00 hod. v uzavretej obálke s 
označením „Lyžiarsky výcvik 2017“- neotvárať, osobne, alebo poštou na adresu:  

 
Špeciálna základná škola 
Partizánska 26/4 
963 01 KRUPINA 
 
Ponuky môžete posielať v stanovenej lehote aj elektronickou formou a to na adresu: 
szskrupina@hotmail.sk  

  
Na ponuku predloženú po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie 
ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum a čas odoslania ponuky na 
poštovú prepravu, alebo odoslania elektronickou poštou.  
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13. Jazyk ponuky 
 
Cenová ponuka a doklady v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

 
14. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
 
Splnenie podmienok účasti  bude posudzované  v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného obstarávania 
bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke: 

 nepredložil požadované doklady alebo informácie, 
 predložil neplatné doklady, 
 poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie. 

 
 

15.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk 
  

 možnosť zapožičania kompletnej lyžiarskej výstroje pre 12 žiakov – lyže, palice, prilba (verejný 
obstarávateľ doplatí  za danú službu) 

 ponuka doplnkových služieb pre žiakov – poskytnutie spoločenskej miestnosti v rozsahu min. 2 
hodín vo večerných hodinách pre potreby prednášok 

 zahrnutie 3 PZ do celkovej sumy  zákazky 
 najvýhodnejšia cena 
 

16. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk  
 
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí ponuky s objednávkou na poskytnutie služieb. 
Ostatným uchádzačom budú doručené oznámenia o neúspešnosti. 

 
 

 
17. Zmluva o poskytnutí služby 

 
S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o poskytnutí ubytovacích, stravovacích a doplnkových 
služieb uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
právnych predpisov. 
 
 

18. Doplňujúce informácie 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky 
prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky. 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný 
obstarávateľ podpíše Zmluvu podľa bodu č 3. tejto výzvy a predloženej cenovej ponuky.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade, ako úspešný 
uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať navrhovanú zmluvu.   

Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli                
s prípravou a doručením ponuky. 

 
 
 
 
 

V Krupine, dňa 30. január 2017                                        Mgr. Andrea Kristeľová – riaditeľka školy 
  

 

 
 


