
 

 

                  GYMNÁZIUM,  Trebišovská 12, 040 11   Košice   
                         Tel./fax: 6424950/6443649,e-mail:skola@gt12.sk                  

                                           

                 __________________________________________________ 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky  
na zákazku: 

„Lyžiarsky výcvik 2020“ 

Č.j. 4/2020 

 

Gymnázium, Trebišovská 12, Košice, (ďalej len „verejný obstarávateľ“) ako verejný obstarávateľ 

v zmysle § 7 ods.1 písm.d) Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) zadáva zákazku na poskytnutie 

služby postupom zadávania civilnej zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ZVO. 

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 Názov:   Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice 

 v zastúpení:  Mgr. Jana Šalagovičová, riaditeľka školy 

 Sídlo:   Trebišovská 12, 040 11 Košice 

 IČO:   00398900 

 DIČ:   2020951933 

 Kontaktná osoba:   Ing. Jana Ménová 

 Telefón:  055/6443649 

 Email:   jana.menova@gt12.sk 

 

 2.  Názov zákazky 

    

    „Lyžiarsky výcvik žiakov 2020“  

     

  3.  Opis predmetu zákazky  

 

         Predmetom zákazky je zabezpečenie ubytovania a stravy počas lyžiarskeho kurzu. Predmet 

zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky, 

pričom nie je možné predkladať variantné riešenie. 

 

       KÓD CPV: 55110000-4 Hotelové a ubytovacie služby 

                          55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 

 

  3.1  Špecifikácia predmetu 

 

 a) Lyžiarsky výcvikový kurz pre študentov Gymnázia – turnus 130 žiakov a 13 učiteľov  

 b) Celodenné stravovanie - raňajky, obed, večera + pitný režim na 5 dní 

 c) Lyžiarsky lístok  /skipass vrátane skibusu/ celodenný na 5 dní 

 

3.2    Osobitné požiadavky na plnenie:  

1, Ubytovanie v 2,3,4 posteľových izbách na 5 nocí pre všetkých účastníkov pobytu s vlastným 

sociálnym zariadením /WC, umývadlo, sprcha/ 

2, Zabezpečenie samostatnej skupiny v rámci turnusu v ubytovacom zariadení 

3, Termín lyžiarskeho pobytu od 09. 02.2020 od cca 10,00 hod  a koniec 14.02. 2020 do 10,00 hod.   

4, Sedačková lanovka 
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5, Vhodné podmienky pre začiatočníkov aj pokročilých lyžiarov a snoubordingové  družstvo 

6, Požadované umelé zasnežovanie a každodenná úprava lyžiarskych vlekov 

7, Lyžiarska permanentka /Skipass/ na 5 dní v cene pre všetkých žiakov 

8, Lyžiarska permanentka  /Skipass/ na 5 dní pre 13 učiteľov 

9, Možnosť zapožičania lyžiarskej výstroje pre žiakov 

10, Uzamykateľná lyžiareň pre odkladanie lyžiarskej výstroje 

11, Rozmanitosť stravy podľa normy školského stravovania s prihliadnutím na zdravú výživu. Pitný 

režim pre všetkých žiakov v cene 

12, Požadovaná prednášková a spoločenská miestnosť, kde sa môže organizovať zábavný, alebo 

vzdelávací program /TV, dataprojektor, DVD/ 

 

 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky je do 19 500,- € s DPH 

 

 

5.  Predkladanie cenových ponúk 

 

Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa poštou/mailom v lehote na 

predkladanie ponúk.  

A. V prípade doručenia na adresu a osobného doručenia je potrebné cenovú ponuku doručiť v 

uzavretom obale s uvedením obchodného mena, identifikačného čísla organizácie a sídla 

podnikania uchádzača. Obal ponuky musí byť označený názvom zákazky „ „Lyžiarsky kurz 2020“ a 

formulkou „NEOTVÁRAŤ“.  

 

B. V prípade mailového doručenia je potrebné v predmete mailu uviesť názov zákazky „Lyžiarsky 

kurz 2020“ s textáciou, v ktorej bude uvedené obchodného mena, identifikačného čísla organizácie 

a sídla podnikania uchádzača.  

Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená 

 

C. Miesto predkladania cenových ponúk 

Gymnázium, Trebišovská 12, 040 11 Košice 

 

D. Lehota na predkladanie ponúk je do: 16.1.2020 do 12.00 hod. 

 

     Lehota viazanosti cenových ponúk : 10.3.2020 

 

E. Kritérium na vyhodnocovanie cenových ponúk. 

Najnižšia celková cena v EUR za kompletný predmet zákazky, ktorou sa rozumie celková zmluvná 

cena za uskutočnenie predmetu zákazky v rozsahu definovanom v prílohe č. 1 výzvy. 

 

6. Financovanie predmetu zákazky, obchodné a platobné podmienky. 

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov v zmysle § 4ab zákona č. 597/2003 

Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov. Na poskytnutie služby sa neposkytuje záloha ani preddavok. Splatnosť faktúry bude 30 

dní. 

 

7. Podmienky účasti uchádzačov 
Osobné postavenie Uchádzač musí spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia a preukázať 

ich podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. Plnenie podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) 

ZVO uchádzač preukáže doloženým dokladom (výpis zo živnostenského alebo obchodného registra 

SR alebo iného registra, v ktorom je uchádzač v zmysle platných predpisov registrovaný) o 

oprávnení dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky - stačí 



fotokópia. Plnenie podmienok účasti v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač preukáže 

doloženým čestným vyhlásením podľa prílohy č. 2 tejto výzvy. 

 

8. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk  
 

Otváranie a vyhodnocovanie cenových ponúk sa uskutoční v kancelárii riaditeľky školy komisiou 

menovanou štatutárnym orgánom verejného obstarávateľa. Cenové ponuky sa budú vyhodnocovať 

podľa kritéria na vyhodnocovanie ponúk. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa kritéria na 

vyhodnocovanie cenových ponúk. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú 

cenu v EUR za kompletný predmet zákazky. Výsledok vyhodnotenia cenových ponúk bude 

oznámený uchádzačom formou elektronickej komunikácie.  

 

9. Ďalšie informácie  
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať v listinnej 

podobe alebo e-mailom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu cenovú ponuku 

na predmet zákazky v prípade, ak cenová ponuka presiahne rozpočtové možnosti verejného 

obstarávateľa a ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. 

Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. V prípade, 

ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, alebo neuzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom, 

verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí. 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť proces verejného obstarávania v prípade, že nastanú skutočnosti 

uvedené v § 57 ZVO.  

 

 

 

Prílohy: 1. Návrh plnenia kritérií  

   2. Čestné vyhlásenie uchádzača  

 

 

 

                                                                                                                             podpísané v.r.  

                         ..............................  

                                Mgr. Jana Šalagovičová  

                          riaditeľka školy 

 

 

V Košiciach, dňa  9.1.2020 

 


