VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
V rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 – zadávanie zákaziek s nízkymi
hodnotami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Spojená škola

Sídlo:

Ul. SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO:

42128919

DIČ:

2022503923

Kontaktná osoba:

Ing. Juraj Mudroch

e-mail:

Juraj.Mudroch@ssivanka.sk

Tel. č.:

0917 563 076

2. Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie lyžiarskeho a snoubordingového výchovnovýcvikového kurzu
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód): 55100000-1 – Hotelové ubytovacie
služby
4. Opis predmetu zákazky: Obstarávateľ v záujme kvalitného naplnenia cieľov
lyžiarskych a snoubordingových výchovno-výcvikových kurzov Spojenej školy, Ul.
SNP 30, Ivanka pri Dunaji a v záujme bezpečnostného a hygienického rozhodol
o potrebe zabezpečenia kvalitných podmienok pre jednotlivé kurzy. Na základe toho je
potrebné, aby záujemca o predloženie cenovej ponuky akceptoval tieto požiadavky:
- ubytovacie zariadenie pre predpoklad výborných snehových podmienok musí
byť v lokalite Demänovskej doliny, v stredisku Jasná
- ubytovacie zariadenie musí mať voľné kapacity v týchto termínoch konania
kurzov – 19.-24.1.2020, 26.-31.1.2020, 8.-13.3.2020
- možnosť uchovať v zariadení lyžiarsku výstroj pre druhý a tretí termín
kurzov
- počet účastníkov kurzov je nasledovný – prvý kurz 50 osôb, druhý kurz 50
osôb, tretí kurz 40 osôb
- vzdialenosť od najbližšieho lyžiarskeho svahu do 100 m
- svahy musia byť pre všetky kategórie lyžiarov a snoubordistov –
začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých
- na svahoch musia byť aj kabínkové vleky
- na svahu musí byť možnosť požičania lyžiarskej výstroje
- ubytovanie v 3, 4 a 5 posteľových izbách so sociálnym zariadením na izbách
- k dispozícii ubytovacieho zariadenia musí byť spoločenská miestnosť
- stravovanie formou plnej penzie

- pitný režim musí byť zabezpečený
- v stredisku musí byť horská služba
- skipasy musia byť platné v celom stredisku
- musí byť uvedená cena na osobu a deň s ubytovaním a plnou penziou bez
DPH aj s DPH
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 20,83 € na osobu a deň s ubytovaním a plnou
penziou (ide o hodnotu bez DPH)

6. Miesto a termín dodania služieb: Demänovská dolina, stredisko Jasná
Termíny kurzov: 19.-24.1.2020, 26.-31.1.2020, 8.-13.3.2020
7. Rozsah predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý
predmet zákazky.
8. Možnosť predloženia variantných riešení: Verejný obstarávateľ neumožňuje
záujemcom predložiť variantné riešenia
9. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny: Cenové ponuky
možno predkladať mailom na adresu – Juraj.Mudroch@ssivanka.sk . Ponuka a ďalšie
doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku (t. j.
v slovenskom jazyku)
10. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 11.12.2019 do 12.00 hod. (dátum
a čas doručenia ponuky)
11. Obsah ponuky – ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
- vyplnenú a osobou oprávnenou konať za uchádzača podpísanú cenovú
ponuky na predmet zákazky s uvedením ceny
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH pri splnení podmienok
uvedených v bode 4 – Opis predmetu zákazky
Výsledok z prieskumu trhu a/alebo predloženej cenovej ponuky nezakladá
povinnosť verejnému obstarávateľovi uzatvoriť zmluvu o dielo alebo uplatniť
objednávku u uchádzača, ktorý predložil najlepšiu cenovú ponuku.
13. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku: Objednávka
14. Platobné podmienky: Faktúra so splatnosťou 14 dní od dodania predmetu zákazky.
Ivanka pri Dunaji, 04.12.2019
Ing. Katarína Kubišová
riaditeľka školy

