
VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby  

pre zákazku podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 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 
 Školy v prírode 2016 .“ 

   
 

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. Predmet zákazky: 
 
Predmetom zákazky je 5 dňový pobyt (pondelok – piatok) vrátane stravovania, ubytovania, dopravy 
a doplnkových služieb pre 12 žiakov Špeciálnej základnej školy v Krupine v Škole v prírode, ktorý realizuje 
verejný obstarávateľ v roku 2016. Pobyt žiakov plánujeme v mesiacoch apríl – jún 2016. 
Pedagogický dozor budú zabezpečovať 4 pedagogickí zamestnanci školy (v súlade s vyhláškou 204/2015 
Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č.305/2008 Z. z. o škole v prírode) 
 
3.  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.  
 
 
5. Miesto uskutočnenia služieb: 
Podľa sídla poskytovateľa služieb alebo iné určené miesta.  

 
 

6. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu školy formou bezhotovostného platobného styku v lehote 
splatnosti faktúry do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.  
Na predmet zákazky nie je možnosť  vyplatenia preddavku.  

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky:  
Predpokladaná cena služieb na žiaka 100,00 EUR s DPH. 
Predpokladaná cena služieb spolu je 1 200,00- EUR s DPH.  
 
8. Typ zákazky: 
Zákazka na poskytnutie služby podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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9. Podmienky účasti 
Ponuka musí obsahovať:  

 Cenovú ponuku stanovenú podľa predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá musí zahŕňať všetky 
náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky na poskytnutie ubytovacích, stravovacích 
a doplnkových služieb (doprava, animátorská činnosť, výlety,...). 

 
 Doklad o oprávnení poskytovať služby podľa bodu č.2 nie je potrebné prikladať – bude 

skontrolovaný v príslušnom registri na internete. 
 
 Prílohou výzvy je vzor zmluvy. Zmluva sa bude uzatvárať iba s úspešných uchádzačom a jej 

zaslanie k ponuke nie je potrebné. 
 

10. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v ponuke 
uchádzača bude vyjadrená v eurách (EUR). Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. 

 
 

11. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk: 
Cenovú ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do 15.03.2016 do 12:00 hod. v uzavretej obálke s 
označením „Škola v prírode 2016“- neotvárať, osobne, alebo poštou na adresu:  

 
Špeciána 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.  
 
 
12. 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. 

 
 

13.  Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  
 Lokalita ubytovania v okresoch – Krupina, Zvolen, Veľký Krtíš, Levice, Detva, Banská Bystrica, 

Brezno, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Žarnovica 
 Komplexnosť služieb – stravovanie, ubytovanie 
 Ponuka doplnkových služieb pre žiakov – doprava, poskytnutie spoločenskej miestnosti pre 

vyučovací proces v rozsahu min. 5 hodín denne v doobedných hodinách, poskytnutie spoločenskej 
miestnosti v rozsahu min. 2 hodín vo večerných hodinách, doprava žiakov, animátorská činnosť, 
výlety 

 Zahrnutie 4 PZ do celkovej sumy  zákazky (možnosť doplatenia zo strany objednávateľa) 
 Navrhovaná celková cena s DPH za poskytnutie služieb v  bode č. 2  tejto výzvy vrátane DPH  a 

v eurách (EUR). 
 

14.   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. 
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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. 

 

15. 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 25.02.2016                                          Mgr. Andrea Kristeľová – riaditeľka školy 
  

 

 
 


