
 
 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  
V zmysle § 117 Zákona 343/2015/ Z.z. o vejnom obstarávaní  Príkazného listu č. 005/2018 ODDVO BBSK 

 

         
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

 
Názov:  Gymnázium Andreja Kmeťa 
IČO:  00160539  
Obec (mesto):     Banská Štiavnica 
 
Ulica:   Kolpašská 1738/9, 969 17 Banská Štiavnica 

 Zastúpená:                        PhDr. Renata Mikulášová, riaditeľka školy 
 
 Kontaktná osoba:  

Vo veciach verejného obstarávania: Renáta Daubnerová 
Telefón:   045/6920592 
Elektronická pošta: schranka@gymbs.sk, mzdy@gymbs.sk 

      Internetová adresa:                                www.gymbs.edupage.org 
 
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1 d) zákona 

  
2. PREDMET ZÁKAZKY: Služby spojené so zabezpečením výchovno- lyžiarskeho výcviku   
 
3.  NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: “Výchovno-lyžiarky kurz -  Gymnázium Andreja Kmeťa B. Štiavnica“ 

 
4. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:  

 
        Predmetom zákazky je poskytnutie služby – obstaranie: 

- Ubytovanie na 4 noci účastníkov kurzu v izbách, využívanie iných priestorov,  napr. herňa, spoločenská 
miestnosť, spoločné úložisko na lyžiarsku výstroj, počas trvania lyžiarskeho kurzu. 

              v termíne od 27.01.2019 do 31.01.2019 
- Stravovanie – plná penzia s nápojom 
- Skipassy – celodenný vstup na vleky počas kurzu v cene, rovnako tiež v prípade potreby prepravy na vleky 

skibus 
- Lyžiarski inštruktori – počet 2 
 

 
 
5. MIESTO A LEHOTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY: Slovenská republika, termín 27.01.2019 – 31.01.2019 
 
6. MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH  PREDMETU ZÁKAZKY:   73 študentov + 5 pedagógovia. Počet osôb  bude upresnený 

v termíne podľa požiadavky úspešného uchádzača. 
 
7.  PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY :  8 100, 00 EUR BEZ DPH 
    
 
8.  HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY: faktúra vystavená po uskutočnení kurzu. 

Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho príspevku na LVVK.  Zálohové platby neposkytujeme.  
Splatnosť faktúry bude do 14 dní od jej doručenia .  
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9.  SPÔSOB URČENIA CENY:             
- navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená 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“), navrhovanú ponukovú (zmluvnú) 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. 

 
 
10. OBSAH PONUKY: 
        Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať identifikáciu uchádzača, meno a priezvisko   

kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, e-mailovú adresu, rozpočet v zmysle bodu č. 12.  Požadujeme     
aktuálne fotografie – lyžiarske stredisko, ubytovanie. 

 
11.  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.  

 
12. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONÚK:  

Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa   08.01.2019 
 
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí ponuky spolu s objednávkou  
na poskytnutie služby. 
  
 
 

V Banskej Štiavnici, 12.12.2018                PhDr. Renata Mikulášová 
                  riaditeľka školy 
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