
Výzva na predkladanie ponúk 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

ZŠ Tulipánová 1 ,  94901 Nitra 

 

IČO: 37865609 

DIČ: 2021650103 

Bankové spojenie: Prima Banka, a. s.  

Číslo účtu: SK66 5600 0000 0008 5570 7001 

V zastúpení: PaedDr. Mária Sailerová, riaditeľka školy 

 

Kontaktná osoba: 

PaedDr. Štefan Khandl, zástupca riaditeľa 

Telefón: 037/6533189 

e-mail: zastupca59@zstulipanova.sk 

 

2. Zatriedenie obstarávateľského subjektu v zmysle zákona: 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.   

  

3. Názov zákazky:   

„Lyžiarsky výcvikový kurz (ďalej len „LVK“) pre žiakov ZŠ Tulipánová 1, Nitra 

 

4. Druh zákazky: 

Služby 

 

5. Miesto dodania: 

Slovenská republika 

 

6. Výsledok verejného obstarávania: 

Objednávka / zmluva 

 

7. Stručný opis predmetu zákazky: 

Zabezpečenie 5-dňového (4 noci) lyžiarskeho LVK s ubytovacími, gastronomickými službami 

a voľnočasovými aktivitami v termíne 13. 01. 2020 – 17. 01. 2020.  

 

8. Podrobný opis predmetu zákazky: 

Úspešný uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť pre verejného obstarávateľa nasledovné služby, 

minimálne v rozsahu ako je uvedené v bodoch a) až k): 

a) doprava zo sídla verejného obstarávateľa do miesta LVK; 

b) ubytovanie na štyri (4) noci pre 37 - 40 žiakov v izbách s vlastným sociálnym zariadením 

(WC, kúpeľňa) vrátane miestneho poplatku;  

c) stravovanie: 3x denne teplá strava + pitný režim adekvátny ročnému obdobiu a vekovej 

kategórií do 15 rokov; 

d) SKI pasy s platnosťou 5 dní v termíne od 13. – 17. 01. 2020; 

e) ubytovanie pre pedagogický dozor – 4 osoby; 



f) 1 x v priebehu pobytu bazén a služby wellness; 

g) možnosť využiť umelú ľadovú plochu v areáli ubytovacieho zariadenia, príp. max. do 5 

minút pešou chôdzou; 

h) telocvičňa; 

i) posilňovňa; 

j) spoločenská miestnosť, ktorá bude po celý čas pobytu vyhradená pre potreby LVK; 

k) 16. 01. 2020 od 19:00 hudobná produkcia – DJ;  

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 

6.200,00 € (slovom šesťtisícdvesto EUR) bez DPH 

7.440,00 € (slovom: sedemtisícštyristoštyridsať EUR) s DPH 

 

10. Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky: 

V zmysle § 6, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní – prieskum trhu. 

 

11. Zdroj financovania predmetu zákazky: 

Dotácia 

 

12. Podmienky účasti: 

Uchádzači predložia kópiu dokladu, oprávňujúceho ich k podnikaniu, nie staršieho ako 3 

kalendárne mesiace. Uchádzači predložia návrh zmluvy. 

 

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH. Súčasťou ponukovej ceny za poskytnutie 

služby musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy. V 

prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie verejnému obstarávateľovi túto 

skutočnosť. 

 

14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas):  

20.12.2019 do 12:00 hod 

 

15. Spôsob predkladania ponúk: 

e-mailom na adresu:  zastupca59@zstulipanova.sk 

 

16. Ostatné: 

Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej 

pošty ihneď po vyhodnotení.   

Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude 

vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.  

Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 14 

nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu.  

 

17. Jazyk, v ktorom je možné predkladať ponuky: 

Slovenský jazyk 

 

 

18. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk: 



16. 12. 2019 

 

 

PaedDr. Mária Sailerová 

riaditeľka školy 


