
                              VÝZVA NA PREDKLADANIE  PONÚK 

                               (zákazka s nízkou hodnotou) 

1.Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb (ďalej SOŠ OaS) 

IČO:       37956124 

Mesto:  Nová Baňa 

Ulica:   Osvety č.17 

PSČ:   968 01 Nová Baňa 
 

Kontaktná osoba:  

Vo veciach verejného obstarávania a veciach technických : Ing. Mária Schwarzová  

Telefón: 045/6855585 

Elektronická pošta: sekretariat@sosnb.sk 

Internetová adresa: www.sosnb.sk 
 

2.Predmet zákazky: 

Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre žiakov SOŠ OaS Nová Baňa.   

 

3.Názov predmetu zákazky: 

Lyžiarsky výcvik pre 29 žiakov SOŠ OaS Nová Baňa v termíne od 6.2.2017 do 6.3.2017 

okrem od 27.2.-3.2017 (prázdniny) 
 

4.Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie dopravy a realizácia lyžiarskeho výcviku žiakov- 

začiatočníkov a pokročilých - SOŠ OaS Nová Baňa. 

 

5.Miesto dodania predmetu zákazky:  

Doprava z adresy SOŠ OaS, ul. Osvety č.17, Nová Baňa, do miesta realizácie lyžiarskeho 

výcviku, realizácia lyžiarskeho výcviku (doprava k vlekom) a doprava z miesta realizácie 

lyžiarskeho výcviku  na adresu SOŠ OaS ul. Osvety č.17 Nová Baňa.  
 

6.Rozsah predmetu zákazky: 

A)-ubytovanie  v izbách pre 29 žiakov školy  na 4 noci 

    - ubytovanie pre 3 pedagógov grátis na 4 noci 

    - stravovanie :plná penzia počas pobytu pre všetkých účastníkov lyžiarskeho výcviku 

B) - skipas 4 dňový 

    - doprava k vlekom a doprava z adresy  SOŠ OaS ul. Osvety 17, Nová Baňa a na adresu    

      SOŠ  OaS ul.Osvety 17, Nová Baňa 
 

7.Predpokladaná hodnota zákazky A+B s DPH = najviac 160,- € na 1 žiaka 
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8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

A) ubytovanie, stravovanie 

B) skipas, doprava 
 

9.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 

Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov školy. Platba za plnenie sa bude realizovať 

bezhotovostným platobným stykom, po poskytnutí služby, alebo jej častí na základe predloženej 

faktúry.  Cena, uvedená v podpísanej zmluve je záväzná počas celého obdobia poskytovania služby. 
 

10.Podmienky účasti uchádzačov: 

Povinné predloženie dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom verejného 

obstarávania. 
 

11.Obsah ponuky: 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady podľa bodu č.9 tejto výzvy a návrh 

zmluvy. 
 

12.Spôsob určenia ceny: 

-navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovené podľa §3  

Zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 

-uchádzačom navrhovaná ponuková – zmluvná cena bude vyjadrená v EUR. 

- ak uchádzač: 

a)je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len  DPH),navrhovaná ponuková (zmluvná) cenu  

uvedie v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

-sadzba DPH a výška DPH 

-navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

b)nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 

platcom DPH, upozorní. 

- uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky 
 

13.Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková(zmluvná) cena v EUR vrátane DPH na 

kompletný predmet zákazky. 

Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou(zmluvnou) cenou 

v EUR vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude pre verejného obstarávateľa 

najvýhodnejšia ponuka. 
 

14.Predloženie ponúk: 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na 

predkladanie ponúk v uzavretom obale. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu verejného obstarávateľa 

 obchodné meno a sídlo uchádzača 

 označenie slovom „Zákazka s nízkou hodnotou – NEOTVÁRAŤ!“ 

 označenie heslom :“Lyžiarsky výcvik 2017“ 



Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa. 

V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca vydá potvrdenie o jej prevzatí. 

Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 2.decembra 2016. 

Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené. 

Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená  v štátnom jazyku. 
 

15.Doplňujúce informácie: 

Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční na SOŠ OaS Nová Baňa dňa  

5.decembra 2016 o 10.00 hod. 

Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi objednávateľom 

a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú prerokované s úspešným uchádzačom. 
 

16.Vyhradenie práva: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 

a)zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO 

b)neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma 

finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup 

zadávania zákazky zrušený. 

 

17.Uplynutie lehoty viazanosti: 31.12.2016 

  

   V Novej Bani dňa 10.11.2016 

 

                                                                                                     Ing. Jozef Koperdák 

                                                                                                         riaditeľ školy 

 


