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Vec:    Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu - Lyžiarsky kurz 2020  
 

Gymnázium,  Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 00161250 (ďalej ako „verejný 

obstarávateľ“) pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky predmetu: 

Lyžiarsky kurz 2020 (ďalej aj ako „predmet zákazky“) uskutočňuje tento prieskum trhu, 

všetko v súlade s § 6 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“). 

 

Pre daný účel Vám verejný obstarávateľ zasiela túto výzvu na predloženie cenovej 

ponuky. 

 

Ak sa na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk doručených na základe 

tejto výzvy – prieskumu trhu, ktorý sa v prvom rade uskutočňuje pre účely výpočtu 

a určenia predpokladanej hodnoty predmetnej zákazky na poskytnutie služieb 

preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky daného predmetu zodpovedá 

finančnému limitu zákazky s nízkou hodnotou a zároveň je rovná alebo nižšia ako 

30  000 eur bez DPH, verejný obstarávateľ využije získané informácie na základe 

predložených cenových ponúk v rámci tohto prieskum trhu pre postup zadávania zákazky 

podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a výber zmluvného partnera na plnenie 

predmetu zákazky a  vyhodnotí predložené cenové ponuky uchádzačov, ktorí spĺňajú 

požadované podmienky účasti a požiadavky uvedené v tejto výzve, pokiaľ s daným 

postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou na plnenie predmetu zákazky a na 

využitie predloženej cenovej ponuky pre daný účel oslovený záujemca - uchádzač 

jednoznačne v Prílohe č. 1 tejto výzvy vyjadrí súhlas s využitím predloženej 

cenovej ponuky aj ako cenovej ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou 

hodnotou. 

 

1/ Identifikácia verejného obstarávateľa:   

Názov: Gymnázium - Gimnázium 

Sídlo:  Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany 

Krajina:  Slovenská republika  

Štatutárny zástupca:  Mgr. Ľudovít Mišľan, PhD., riaditeľ školy   

IČO:  00161250 

DIČ:  2020539906 

         Bankové spojenie: Štátna pokladnica Číslo účtu: SK79 8180 0000 0070 0019 1451 

  

Kontaktné miesto: Gymnázium,  Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany 

Telefón:  +421903383450 

           E-mail:   skola@gymkap.svcmi.sk 

Web:  https://gymkap.edupage.org 

 

2/ Druh verejnej zákazky:  

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) na dodanie  tovarov, služieb a stavebných prác 

podľa §6 a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

3/ Predpokladaná hodnota zákazky:   106,5 EUR  s DPH/žiak 

  

https://gymkap.edupage.org/


4/ Miesto dodania predmetu zákazky:  

Miestom dodania predmetu zákazky je: Gymnázium,  Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany   

 

5/ Slovník spoločného obstarávania:  CPV:  

     55110000-4 Hotelové a ubytovacie služby 

     55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 

     80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby 

 

6/ Stručný opis zákazky/Predmet zákazky a jeho špecifikácia: 

a) Predpokladaná hodnota zákazky je 106,5 € s DPH/žiak.  

b) Predmetom zákazky je zabezpečenie lyžiarskeho kurzu pre max. 42 žiakov školy 

v rozsahu služieb: 

- ubytovanie na 5 dní/4 noci, hotelové ubytovanie v samostatnom uzamykateľnom 

objekte /podľa možnosti Poprad, Ždiarska dolina, Tatranská kotlina alebo ekvivalent/ 

ubytovanie v dvoj/trojposteľových izbách so sprchou, sociálnym zariadením, WC, TV 

a WIFI pripojením na internet 

- zabezpečiť možnosť rozdelenia ubytovaných osôb tak, aby boli v osobitných izbách 

ubytovaní muži (chlapci) a v osobitných izbách ženy (dievčatá) 

- stravovanie s plnou penziou 4 krát (zač. večera v deň príchodu, koniec obed v deň       

odchodu), obed 1 krát v deň príchodu za príplatok 4,30€/žiak poskytovaná  

-  strava musí spĺňať normy školského stravovania s prihliadnutím na zdravú výživu 

-  strava bude podávaná v osobitnej miestnosti pre stravovanie – jedáleň 

   -  pitný režim počas celej doby pobytu 

- poskytnutie spoločenskej miestnosti, ktorej kapacita postačuje pre všetky osoby 

uvedené v ods. 1, za účelom vykonávania prednášok, prípadne spoločenských večerov 

pre žiakov a inštruktorov 

- zabezpečenie osobitnej izolačnej izby, pre prípad ochorenia niektorej ubytovanej 

osoby 

- zabezpečenie  osobitnej bezpečnej miestnosti na odkladanie lyžiarskeho výstroja 

ubytovaných osôb – lyžiareň 

- existencia wellness (sauna, bazén, fitness centrum, odpočinková miestnosť) priamo 

v ubytovacom komplexe využívanie za  doplatok 

- existencia parkovacieho miesta pre autobus pri mieste ubytovania 

Nákup skipasov pre žiakov bude zabezpečený z dôvodu využitia viacerých 

lyžiarskych stredísk a snehových podmienok a úpravy zjazdovky v lokalite priamo 

zakúpením v jednotlivých strediskách vedúcim LV. 

c)  Termín realizácie : 

     od  03.02.2020 do 07.02.2020  

 

7/ Komplexnosť dodávky/možnosť čiastkového plnenia  

           Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  Čiastkové plnenie nebude       

akceptované.  

                                                                                         

8/ Variantné riešenie: 

a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

b) Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.  

 

9/ Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:     

Požaduje sa dodanie zákazky v termíne od  03.02.2020 do 07.02.2020.  

 

 10/ Podmienky účasti/obsah cenovej ponuky: 
a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová 

adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade 

potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky. 



b) Kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra. 

c) Kalkuláciu ceny v jednom vyhotovení, ktoré budú podpísané uchádzačom, jeho 

štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať           

v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení 

podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.  

d) Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 

v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.   

 

11/ Stanovenie ceny 

a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR podľa zákona Národnej rady 

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

a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a podľa tejto výzvy.  

b) V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s 

realizáciou predmetu zákazky.  

c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň 

uvedie, že nie je platiteľom DPH. 

d) Cenu uviesť celkovú s DPH, ako aj jednotkovú cenu s DPH na 1 žiaka. 

 

12/ Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:  

Verejný obstarávateľ umožnil neobmedzený a priamy prístup elektronickými 

prostriedkami k Výzve na predkladanie cenovej ponuky, k súťažným podkladom, a to 

na svojom webovom sídle www.gymkap.sk 

 

13/ Lehota a miesto na  predkladanie ponúk:  

a) Lehota na predloženie ponuky je do dňa 13.12.2019 do 13.00 hod., pričom 

rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín 

podania ponuky na poštovú prepravu. 

b) Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením Cenová ponuka „  

LYŽIARSKY KURZ 2020 – NEOTVÁRAŤ“ musia byť  doručené poštou alebo 

osobne na adresu: Gymnázium - Gimnázium,  Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany 

c) Ponuky uchádzačov zaslané elektronickou poštou musia byť doručené  na adresu: 

skola@gymkap.svcmi.sk, v lehote na predloženie ponuky v zmysle bodu 13 a) t. j.  do 

13.12.2019 do 13.00 hod.  

 

14/     Kritériá na hodnotenie ponúk:   

Zmluva bude podpísaná s uchádzačom, ktorý bude      mať    najvýhodnejšiu cenovú 

ponuku (pomer cena/kvalita) predloženú v súlade s touto výzvou . Ak uchádzač, ktorý 

má najlepšiu cenovú ponuku ale nebude v súlade s touto výzvou bude zmluva 

podpísaná s ďalším v poradí. 

 

15/ Obchodné a platobné podmienky 

a) Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie predmetu zákazky. 

b) Termín realizácie predmetu zákazky je v bode 9)  

c) Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok/zálohu.   

d) Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 

rozpočtu školy určených  na LVK 2020.    

e) Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez 

zálohovej platby.  

f) Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

g) Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí 

celého predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej dodávateľom.  

h) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH              

v znení neskorších predpisov. 



i) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti 

daňového dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ 

je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa 

charakteru nedostatku buď opraví, alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo 

novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti. 

j) Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je: Gymnázium - Gimnázium,  Z. 

Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany .  

k) Objednávka a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona                        

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým 

sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť 

verejného obstarávateľa zverejniť objednávku ako aj faktúru vyplývajúcu z 

objednávky vrátane príloh v plnom rozsahu.  

 

16/ Ďalšie informácie verejného obstarávateľa – vyhodnotenie cenových ponúk pri 

využití informácií z predložených cenových ponúk pre zadávanie zákazky s 

nízkou hodnotou: 
                                                                                                                         

a) Oslovené subjekty pre daný účel majú postavenie uchádzača. 

b) Po vyhodnotení cenových ponúk bude uchádzačom doručené oznámenie o 

výsledku vyhodnotenia cenových ponúk. 

c) Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na plnenie predmetu 

zákazky. 

d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku z 

predložených cenových ponúk v prípade, že predložené cenové ponuky nebudú 

výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v rozpore s finančnými 

možnosťami verejného obstarávateľa, alebo budú z iných dôvodov neprijateľné. 

e) Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 

 

Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky, účasťou vo 

verejnom obstarávaní znáša oslovený subjekt, uchádzač a to bez akéhokoľvek finančného 

nároku za účasť v danom postupe voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na 

výsledok verejného obstarávania. 

Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o verejnom 

obstarávaní stanovené formálne pravidlá procesu a postupu ich zadávania. Verejný 

obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, postupuje tak, aby vynaložené 

náklady na obstaranie predmetu zákazky a jeho zadanie boli primerané jeho kvalite a 

cene, všetko za dodržania základných princípov verejného obstarávania a podpory riadnej 

hospodárskej súťaže. 

Z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou pre oslovené hospodárske subjekty- 

predkladateľov cenovej ponuky - uchádzačov, nevyplývajú na základe predloženej 

cenovej ponuky žiadne nároky na vystavenie objednávky, alebo na plnenie predmetu 

zákazky, ani na úhradu nákladov spojených s jej predložením. 

Na daný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou formou vykonania prieskumu trhu 

na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky sa nevzťahujú revízne postupy podľa 

zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Veľké Kapušany dňa 06/12/2019  

                                                                                               

        Mgr. Ľudovit Mišľan, PhD.  

               riaditeľ školy 

 

 

 


