Číslo: VO/01/01/2017

VÝZVA
na predloženie ponuky
zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovarov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Základná škola Okružná 17
Štatutárny zástupca: Mgr. Eleonóra Kanócová
Sídlo: Okružná 17, 071 01 Michalovce
IČO: 17080754
e-mail VO: norika.kanocova@post.sk
Telefón: 056/6425838
Stránkové hodiny: 8.00 – 15.00 hod.
Kontaktná osoba: Helena Furdová
e-mail pre zaslanie ponuky: helafurdova@centrum.sk
Verejný obstarávateľ: podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z.
2. Názov zákazky:
„Škola v prírode“
3. Predmet zákazky: (verejný obstarávateľ podrobne špecifikuje požadovaný predmet
zákazky t.j. opis, parametre, množstvo, CPV)
Predmetom zákazky je zabezpečenie školy v prírode pre žiakov I. stupňa základných škôl
v termíne od 05.06.-09.06.2017, ktorý zahŕňa:
1) ubytovanie 4x/osobu v 2-3-4 posteľových izbách s vlastným hygienickým zariadením,
2) stravu – plná penzia (5x denne, strava výživovo vhodná pre deti I. stupňa ZŠ) 5x/osobu
Predpokladaný počet je 83 žiakov. Poskytovateľ služby vyfakturuje službu na skutočný počet
zúčastnených žiakov. Počet žiakov verejný obstarávateľ upresní najneskôr do 01.06.2017 do
12.00 hod. Ďalej sa požaduje, aby ubytovacie zariadenie malo interiér izieb a ich dispozičné
riešenie vhodné pre ubytovanie väčšieho počtu detí I. stupňa ZŠ, polohou bolo vhodné na
pešie turistické vychádzky. Ubytovacie zariadenie má mať spoločenskú miestnosť, vlastné
ohnisko resp. vlastný vymedzený priestor na posedenie.
Slovník spoločného obstarávania (CPV):
55100000 - 1 Hotelové služby
55110000 - 4 Hotelové ubytovacie služby
55241000 - 1 Služby poskytované v dovolenkových strediskách
55300000 - 3 Reštauračné služby a podávanie jedál
98341000 - 5 Ubytovacie služby
98341000 - 6 Správa ubytovania
Celková cena za dodanie služby - podklad pre vypracovanie cenovej ponuky
viď príloha č.1

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (uvedie sa predpokladaná hodnota zákazky zistená
na základe informatívneho prieskumu trhu) : 6 916 EUR.
5. Typ zmluvy a trvanie zmluvy:
Jednorazová objednávka na celý predmet obstarávania.
6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude potrebné dodať na adrese verejného obstarávateľa uvedeného v bode 1
tejto výzvy odo dňa prevzatia záväznej objednávky od verejného obstarávateľa.

7. Lehota na predkladanie cenovej ponuky, miesto a spôsob jej predloženia, jazyk
ponuky:
a) Do 06.02.2017 do 12.00 hod.
b) doručenie poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy v zalepenej obálke.
Na obálke bude uvedená adresa verejného obstarávateľa, názov a sídlo uchádzača
a upozornenie „NEOTVÁRAŤ – „Škola v prírode“.
c) v prípade doručenia elektronicky na adresu helafurdova@centrum.sk uviesť do
sprievodného e-mailu názov a sídlo uchádzača a upozornenie „NEOTVÁRAŤ – „Škola
v prírode“
d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.
Obsah ponuky:
- identifikačné údaje uchádzača (obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto
jeho podnikania, IČO, DIČ, bankové spojenie, kontaktné telef. číslo, číslo faxu,
internetovú adresu, e-mailovú adresu kontaktnej osoby
- scan dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky podľa § 26 ods. 2 písm. e) ZoVO
alebo potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
v zmysle § 128 ZoV
- opečiatkovaná a podpísaná ponuka s návrhom ceny v EUR bez DPH, s DPH za služby
podľa bodu 3 tejto výzvy. Príloha č.1 tejto výzvy slúži ako pomôcka, podklad pre
spracovanie cenovej ponuky.
- cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve.
8. Podmienky financovania:
Predávajúcemu sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať
formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 14 kalendárnych dní
odo dňa jej doručenia.
9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR s DPH, u neplatcu DPH konečná cena.

10. Doplňujúce informácie:
Súčasťou cenovej ponuky musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri
plnení predmetu zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na danú skutočnosť upozorní
v ponuke.

Výzva spracovaná v Michalovciach dňa 30.01.2017, zverejnená na webovej stránke
verejného obstarávateľa dňa 31.01.2017.

Spracovateľ:
Helena Furdová
ekonómka

Schválil:
Mgr. Eleonóra Kanócová
štatutárny zástupca

............................................
podpis

............................................
podpis

CENA ZA DODANIE SLUŽBY
podklad pre vypracovanie cenovej ponuky

Príloha č.1

Obchodné meno firmy: ......................................................................................................
Adresa alebo sídlo firmy: ...................................................................................................
IČO: ....................................................................................................................................
P.č.

Druh tovaru/služby/práce

1

Škola v prírode – náklady na 1 osobu,
ktoré zahŕňajú:
- ubytovanie 4x na osobu v 2-3-4
posteľových izbách s vlastným
hygienickým zariadením
- strava/plná penzia 5x na osobu
(5x denne)

Predpokladaný
počet osôb

Cena za
jednotku/osoba
bez
DPH v €

Cena spolu za
predpokladaný
počet osôb bez
DPH v €

83

Cena celkom bez DPH v €
Výška DPH v €
Cena celkom s DPH v €

x
x
x

Predkladateľ tejto cenovej ponuky týmto čestne vyhlasuje, že má oprávnenie na poskytnutie
hore uvedených služieb, resp. vie ich zabezpečiť dodávateľským spôsobom.
Telefón: ..................................................

e-mail : ..........................................................

Cenovú ponuku vypracoval: ......................................................... podpis .........................
(meno, priezvisko, funkcia)

V ............................................ dňa ........................

pečiatka firmy:

