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Výzva na predloženie ponuky 
      v zmysle 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“) 

     
 
Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:  Obchodná akadémia  
Sídlo:    Polárna 1 
             040 12 Košice 
Zastúpená: PaedDr. Peter Ivan - riaditeľ školy 
IČO: 31956688 
DIČ: 2021158953 
IČ DPH: Nie je platiteľom DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica: 
IBAN: SK21 8180 0000 0070 0018 8615 
Tel.: 055/674 62 67 
E-mail: skola@polarka.sk 
 
plánuje zadať zákazku na predmet obstarávania s názvom: Lyžiarsky zájazd  
 
Spoločný slovník obstarávania: 
 
CPV 55240000-4 Služby poskytované v dovolenkových strediskách a dovolenkových domoch 
 
Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní 
 
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné: 
 

1. Termín kurzu v čase 15. 01. 2018 – 16. 02. 2018 s nástupom v pondelok. 
2. Začiatok kurzu musí byť popoludní s poskytnutím obeda, koniec s poskytnutím obeda. 
3. Kapacita zariadenia minimálne 40 osôb, ubytovanie účastníkov v jednom objekte. 
4. Garancia vhodných lyžiarskych podmienok s možnosťou zasnežovania. 
5. Celodenná strava vrátane celodenného pitného režimu. 
6. Vstupy na vleky – skipas – v cene. 
7. Spoločenská miestnosť na večerný program k dispozícii v stredisku. 
8. Požičovňa lyžiarskeho výstroja v stredisku. 
9. Na 10 žiakov 1 pedagóg zdarma. 
10. Umelé osvetlenie svahu. 
11. Poistenie zodpovednosti za škodu, úrazu na svahu, nákladov na zásah horskej záchrannej 

služby v cene. 
12. Horská záchranná služba v stredisku. 
13. Dĺžka pobytu 4 noci. 
14. Ubytovanie priamo v lyžiarskom stredisku, kde nie je potrebné presúvať sa dopravou. 
15. Zdravotník v cene. 
16. Miestny poplatok v cene. 
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Cena musí zahŕňať:   
- 4 x ubytovanie, stravovanie 4 x raňajky, 5 x obed, 4 x večera a celodenný pitný režim, 

pre 30 žiakov a 3 učiteľov 
- 5 x lístok ( skipas ) na sedačkové lanovky a vleky pre 30 žiakov a 3 učiteľov 
- poistenie pre  30 žiakov a 3 učiteľov 
- služby zdravotníka 
- miestny poplatok pre 33 účastníkov 

 
 

 
Opis predmetu zákazky: 
  
Lyžiarsky zájazd pre cca 33 účastníkov ( 30 žiakov  a 3 učitelia), organizovaný v súlade s potrebami 
výchovno-vzdelávacieho procesu na základe pridelenia príspevku MŠVVaŠ SR na kurzy pohybových 
aktivít v prírode a na školy v prírode na rok 2018. 
 
Rozsah zákazky – rozsah alebo množstvo tovaru: podľa opisu predmetu zákazky 
 
Technické požiadavky: nie sú 
 
Požadovaná lehota dodania: do konca februára 2018 
 
Prípustnosť variantných riešení: nie  
 
Zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávateľa: Zákazka hradená prostredníctvom rozpočtu 
školy 
 
Záruky  žiadané zadávateľom  súvisiace s plnením zmluvy: nie sú 
 
Osoby zadávateľa, zodpovedné za spracovanie súťažných podkladov: Ing. Eva Ivančová 
 
Rozdelenie zákazky na časti: nie 
 
Iné/ďalšie požiadavky: nie sú 
 
Prílohy k špecifikácií predmetu zákazky: nie sú 
 
Predpokladaná hodnota zákazky v EUR:   do 150,- Eur s DPH na jedného účastníka ( do 125,- Eur bez 
DPH ) 

         
Kritérium na hodnotenie ponúk:  
Kritérium na hodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky bude na základe ekonomicky 
najvýhodnejšej ponuky a na základe stanovených kritérií. 
Kritériom je cena v Eur s DPH za jedného účastníka. Úspešný bude záujemca, u ktorého bude cena za 
jedného účastníka najnižšia a zároveň budú splnené všetky špecifikácie požiadavky.  
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Cena je vrátane DPH. 
 
Osoby zadávateľa, zodpovedné za spracovanie súťažných podkladov, kontaktná osoba: 
Ing. Eva Ivančová 
Tel. kontakt: 055/6746267, 0917 743 798 
e-mail: skola@polarka.sk 
 
Použitie elektronickej aukcie: nie 
 
K výzve ďalej uvádzame: 

1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej minimálnej 
kvality podľa tejto výzvy. 

1.2 Cenu je potrebné uviesť v cene celkom pre 33 účastníkov bez DPH a s DPH a tiež v cene 
na jedného účastníka s DPH a bez DPH. 

1.3 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. 
1.4 Kritérium na hodnotenie ponúk:  
1.5 Kritérium na hodnotenie ponúk: Vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky bude na základe 

ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a zároveň na základe stanovených kritérií. 
Kritériom je cena v Eur s DPH za jedného účastníka. Úspešný bude záujemca, u ktorého 
bude cena za jedného účastníka najnižšia a zároveň budú splnené všetky špecifikácie 
požiadavky. Cena je vrátane DPH. 

1.6 Podmienky účasti (doklady + minimálna požadovaná úroveň) sú nasledovné: 
 
- Uchádzač musí mať platné oprávnenie na podnikanie v súlade s výzvou 

 
- Cenovú ponuku je potrebné doručiť V ZALEPENEJ OBÁLKE s názvom a sídlom uchádzača, 

názvom a sídlom verejného obstarávateľa, s poznámkou súťaž – neotvárať a s názvom súťaže – 
Lyžiarsky zájazd na našu adresu do: 17.10.2017 

 
- ALEBO e-mailom na adresu: skola@polarka.sk, do 17.10.2017 

 
1.7 Objednávka bude zadaná tomu uchádzačovi, ktorý bude mať najnižšiu cenu predloženú v súlade 

s touto výzvou. Ak ponuka, ktorá má najlepšiu cenovú ponuku nebude v súlade s touto výzvou, 
alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na 
odstránenie týchto nedostatkov. 

1.8 Uvedená cena zahŕňa všetky náklady spojené s dodaním služby - predmetu zákazky 
objednávateľovi a dodávateľ nemá nárok na uplatňovanie ďalších prípadných nákladov 
súvisiacich s plnením predmetu zákazky. 

 
 
 
 
Košice, 09.10.2017 
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