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Oznámenie o zadávaní zákazky s názvom  

 

„Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz“ 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Verený obstarávateľ v zmysle §7 ods.1 písm. d) ZVO 

       Názov:   Stredná odborná škola 

 Sídlo:   Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa 

 IČO:   00 159 531 

 DIČ:   2020725850    

 Štatutárny orgán:   PaedDr. Vladimír Buvalič, riaditeľ školy 

 Kontakt:   sekretariat@sosjsl.sk 

  

2. Názov predmetu zákazky:  

       Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz (ďalej len kurz) 

 

 CPV – spoločný slovník obstarávania:  

98341000-5 ubytovacie služby 

55320000-9 Služby spojené s podávaním jedál   

55400000-4 Služby spojené s podávaním nápojov 

60000000-8 Dopravné služby 

37411160-1 Lyžiarsky výstroj 

 

3. Opis predmetu zákazky:  

3.1. Predmetom zákazky je poskytnutie služby – obstaranie: 

Ubytovania účastníkov kurzu počas trvania lyžiarskeho kurzu v čase od 20.02.2017 do 

24.02.2017 (pondelok – piatok). Predpokladáme účasť 55 žiakov. Cena zahŕňa ubytovanie 

pre 55 osôb x 4 noci. 

  

Stravovania pre účastníkov kurzu počas trvania lyžiarskeho kurzu v čase od 20.02.2017 

do 24.02.2017 (pondelok – piatok). Poskytovateľ služby poskytne účastníkom lyžiarskeho 

kurzu celodennú stravu (raňajky, obed, večera).  

Začiatok stravovania : dňa 20.02.2017 (pondelok) - obedom. 

Koniec stravovania:  dňa 24.02.2017 (piatok) - obedom. 

Predpokladáme účasť 55 žiakov. Cena zahŕňa stravovanie pre 55 osôb x 5 dní. 

 

Zabezpečenie SKIPAS lístkov pre účastníkov lyžiarskeho kurzu počas trvania 

lyžiarskeho kurzu, v čase od 20.02.2017 do 24.02.2017.  

Predpokladáme účasť 55 žiakov. Cena zahŕňa zabezpečenie SKIPAS lístkov pre 55 osôb x 

5 dní. 

 

Zapožičanie lyžiarskej výstroje (lyže, lyžiarky, lyžiarske palice) počas trvania 

lyžiarskeho kurzu v čase od 20.02.2017 do 24.02.2017 pre účastníkov kurzu. Cena zahŕňa 

zapožičanie lyžiarskej výstroje pre cca 30 osôb x 5 dní.  
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Zabezpečenie prepravy účastníkov lyžiarskeho kurzu:  
Cena zahŕňa prepravu  pre 55 osôb zo SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa do miesta konania 

kurzu a späť (preprava osôb dvakrát, cesta vodiča 4x , autobus nebude účtovať stojné).     

 

3.2. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie 

predmetu obstarávania, ktorá tvorí prílohu výzvy. 

 

4.    Predkladanie cenových ponúk  

4.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.   

4.2. Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj všetky náklady spojené s poskytovaním 

služieb  predmetu zákazky, sa predkladá na celý predmet zákazky. 

4.3. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 06.02.2017 do 13.00 hod.  

V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému 

obstarávateľovi. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na sekretariát 

Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa. 

4.4.Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane 

DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu  celkom v EUR 

4.5.Na skutočnosť, že nie  je platcom DPH upozorní v ponuke označením „Nie som platca 

DPH“ a v cenovej ponuke uvedie konečnú sumu. 

4.6. Cenové ponuky sa doručujú na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode č. 1 tejto 

Výzvy.  

 obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom 

obstarávania „Lyžiarsky kurz“ , ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa 

a uchádzača. 

 

5. Podmienky financovania predmetu zákazky: 

5.1. Predpokladaná hodnota za celý predmet zákazky: 6 875,00 EUR bez DPH 

5.2. Fakturácia – faktúra bude vystavená na základe objednávky, po úplnom poskytnutí 

plnenia predmetu zákazky 

5.3. Splatnosť faktúry:  do 14 dní po prevzatí faktúry verejným obstarávateľom  

  

6. Komplexnosť predmetu zákazky: 

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti . Ponuku je potrebné predložiť na celý 

predmet zákazky. 

 

7. Miesto a termín dodania predmetu  zákazky 

Miesto poskytnutia služby: priestory poskytovateľa služby úspešného uchádzača 

Termín dodania (plnenia) predmetu zákazky: na základe vystavenej objednávky  

    Začatie plnenia predmetu zákazky: 20. február 2017 

    Ukončenie plnenia predmetu zákazky: 24. február 2017 

 

9.  Podmienky účasti uchádzačov: 

Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť: 

     Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu  

 

 

 

zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO v nadväznosti na § 32 ods. 2 písm. e) ZVO 
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(napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského 

registra alebo živnostenské oprávnenie). Uvedený doklad je možné v ponuke 

uchádzača nahradiť aj informáciou uchádzača, že je zapísaný v zozname 

hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. 

 

10. Obsah ponuky: 

Ponuka bude obsahovať: 

    doklad podľa bodu 9. Podmienky účasti 

    návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom plnenia predmetu 

zákazky. 

 

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. 

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky a požiadavky  

účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú 

ponuku prijme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania  

neuspeli. 

 

12. Lehota viazanosti ponúk: 

Verejný obstarávateľ zašle úspešnému uchádzačovi objednávku na plnenie predmetu 

zákazky. 

Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom : 24.02.2017 

 

 

 

V Starej Ľubovni, dňa 24.01.2017       

         

 

 

 

       PaedDr. Vladimír Buvalič 

                  riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  
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Cenová ponuka  

Názov zákazky: Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 

Názov uchádzača:   ............................................................. 

Sídlo uchádzača:   ............................................................. 

IČO:     ............................................................. 

Položky predmetu 

obstarávania 
MJ 

Počet 

MJ 

Počet 

nocí  

Počet 

dní  

Jednotková 

cena bez DPH 

Cena 

celkom bez 

DPH 

Sadzba 

a výška 

DPH 

Cena celkom 

vrátane DPH 

Ubytovanie  - žiaci 
osob

a/noc  
55 4 0     

Stravné  - žiaci 

(začiatok kurzu 

obedom, koniec kurzu 

obedom) 

osob

a/deň  
55 0 5     

Zapožičanie lyžiarskej 

výstroje 

Osob

a/deň 
30 0 5     

Zabezpečenie SKIPAS 

lístkov  

Osob

a/deň 
55 0 5     

Zabezpečenie prepravy 

osôb autobusom, počet 

cestujúcich 55, zo SOŠ 

Jarmočná 108, Stará 

Ľubovňa do miesta 

konania lyžiarskeho 

kurzu  a späť.  

Dopravca zabezpečí 

prepravu s cestujúcimi 

2x a bez cestujúcich 2x 

km 55 0 0     

Cena celkom za celý predmet zákazky bez DPH  

Sadzba a výška DPH   

Cena celkom za celý predmet zákazky vrátane DPH  

 Svojím podpisom zároveň súhlasím s podmienkami tejto výzvy. 

 Som – nie som platcom DPH1 
 

Vyplnené dňa:  

                            
 

                                             ...…………………………………………......................................... 
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača meno, priezvisko 
štatutárneho   zástupcu uchádzača oprávneného konať 
v záväzkových vzťahoch predávajúceho 

 

                                                           
1 Nesprávne prečiarknuť 


