
Výzva na predkladanie ponúk č. 4/2019 

 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) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:    Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku 

Adresa:    Predmestská 82, 010 01 Žilina 

IČO:    162558 

DIČ:    2020670212 

Zastúpený:   Ing. Ľubomír Schvarc 

Kontaktná osoba:   Bc. Alena Janušová 

Telefón:    041/ 7232365 

Elektronická pošta:   hospodar@spospredza.edu.sk 

 

 

3. Druh zákazky 

Služby 

 

4. Názov zákazky: 

Zabezpečenie kombinovaného lyžiarskeho a snoubordingového  výcviku na 1 turnus pre 121 

žiakov. 
 

5. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich so zabezpečením 

a plnou realizáciou lyžiarskeho a snoubordingového výcviku formou dennej dochádzky, 

vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu pre školy - Smernica č. 19/2017. Súčasťou 

predmetu zákazky je aj zabezpečenie pravidelnej dennej dopravy a poskytnutia služieb 

stravovania.  

Počet obslužného personálu t.j. pedagogického dozoru: 8 osoby na turnus 

Opis požadovaných služieb: 

Požiadavky Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 

010 01 Žilina na realizáciu Kurzu zimných športov 

a/ Lyžiarske stredisko 

a) Nadmorská výška min 800 m a viac 

b) Vzdialenosť na dochádzanie zo školy do lyžiarskeho strediska - do 60 km 

c) Rôzne dopravné zariadenie (vleky, sedačková lanovka) 

d) Rôzne náročnosti lyžiarskych terénov /od modrej cez červenú po čiernu zjazdovku/ 

e) Každodenná úprava lyžiarskych terénov 

f) Umelé zasnežovanie v stredisku 

g) Servis lyžiarskeho vybavenia - súčasťou cenovej ponuky 

h) Lístok na horské dopravné zariadenia pre študentov v cene, pedagogický dozor zdarma 

i) Horská služba/lyžiarska služba v stredisku 

j) Možnosť úschovy lyžiarskeho a snoubordingového vybavenia mimo hodín výcviku 

počas celej doby trvania kurzu 

k) Zapožičanie na  kurz  po   40 setov lyžiarskeho výstroja – súčasťou cenovej ponuky 

l) Zapožičanie na  kurz  1 set snoubordingového výstroja s prilbou – súčasťou cenovej 

ponuky 

 



b/ Strava 

a) Teplá desiata v lyžiarskom stredisku vrátane pitného režimu 

b) Obed v lyžiarskom stredisku vrátane pitného režimu 

c) Pedagogický dozor strava a pitný režim zdarma 

c/ Doprava 

a) Preprava autobusmi od školy /Predmestská 82, Žilina/ do lyžiarskeho strediska 

a späť denne v požadovanom termíne od 17.02. do 21.02.2020 

b) Dovoz priamo k prepravným lyžiarskym zariadeniam 

c) Autobusy označené logom ŠKOLSKÝ ZÁJAZD 

d) Pedagogický dozor zdarma 

d/  Realizácia kurzu 

a) Zabezpečenie výučby certifikovaného inštruktora zjazdového lyžovania  

a snoubordingu /jedného inštruktora/ v zmysle platnej legislatívy   

           

Požiadavky na spracovanie ponukovej ceny: 

Uchádzač predloží ponuku na celý rozsah požadovaných služieb predmetu zákazky: služby 

lyžiarskeho strediska, stravovania, dopravy a realizáciu kurzu. Uchádzač svoju ponuku 

predloží ako vyjadrenie celkovej hodnoty požadovaných služieb v EUR s DPH na 1 osobu  

študenta. V prípade zistenia, že uchádzač nenacenil všetky požadované služby, nebude jeho 

ponuka prijatá. 

Uchádzačom navrhovaná celková cena na 1 osobu študenta pre predmet zákazky bude 

vyjadrená v EUR s DPH. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien 

z dôvodu nedostatočného preštudovania podmienok uvedených vo výzve na predloženie 

ponúk o sadzbu DPH pri tvrdeniach, že navrhovaná ponuka bola vyjadrená v EUR bez DPH. 

Neplatca DPH svoju ponuku uvedie ako cenu celkovú, pričom na túto skutočnosť vo svojej 

ponuke upozorní. 

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, 010 01 Žilina 

 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Nie 

 

8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

55500000-5 – Služby jedální a hromadného stravovania 

60000000-8 - Dopravné služby /bez prepravy odpadu/ 

92620000-3  - Služby súvisiace so športom 

 

9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky je  15 125,00 EUR bez DPH. 1 žiak = 125,00 € bez DPH. 

 

10. Trvanie zmluvy: 

Priebeh kurzu od 17. 02. 2020  – 21. 02. 2020  

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa.  

 

12. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky: 



Uchádzač vo svojej ponuke predloží doklad o oprávnenosti poskytovania obstarávaných 

služieb na ktoré predložil ponuku. V prípade ak bude niektoré služby realizovať 

prostredníctvom subdodávateľa, predloží zmluvu o spolupráci s uvedenou osobou resp. 

predloží čestné prehlásenie o uzatvorení dohody ním ako uchádzačom a osobou 

subdodávateľa o poskytovaní služieb, ktoré sú predmetom dohody. Z dokladu musia byť 

zrejmé ID údaje subdodávateľa, rozsah a charakter služieb poskytovaných 

subdodávateľom. Subdodávateľ musí mať oprávnenie na poskytované služby. Požadované 

doklady predloží ako skeny. 

 

13. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky: 

Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 13. 12. 2019 do 12,00 hod.  

Cenové ponuky je možné zaslať poštou, kuriérom alebo doručiť osobne na kontaktnú adresu 

uvedenú v bode 1. adresa, najneskôr v lehote na predkladanie ponúk. Ponuku je uchádzač 

povinný predložiť v jednom origináli (v listinnej forme).  
 
 

13.1 Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. Ponuku vloží do samostatného 

nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený a zabezpečený 

proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi 
 

Na vrchnom obale/obálke ponuky, uchádzač uvedie 
Adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: Predmestská 82, 010 01 Žilina 

Adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)  

Označenie „súťaž – neotvárať“  

Označenie názvom zákazky: Zabezpečenie kombinovaného lyžiarskeho 

a snoubordingového  výcviku pre 121 žiakov 
 

 14. Vyhodnotenie ponúk na základe: 
Najnižšia celková cena v EUR s DPH. 

 

15. Ďalšie informácie: 

Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia 

poradia jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu. 

Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste.  

 

Výsledkom bude objednávka o poskytnutí služieb. 

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke. 

 

Dátum:  v Žiline 28. 11. 2019 

Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby 

za proces verejného obstarávania Bc. Alena Janušová      ....................................................... 

 

Meno, priezvisko a podpis zodpovedného  

riadiaceho pracovníka Ing. Ľubomír Schvarc           ................................................................ 


