
Základná škola, Tbiliská 4, 831 06 Bratislava 
 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 
 

 

1.  Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
 

Názov organizácie: Základná škola 

Sídlo organizácie: Tbiliská 4 

83106  Bratislava 

IČO: 31768849 

DIČ: 2020958346 

Kontaktná osoba: Hana Horváthová 

Telefón: 02-44887971 

E-mail: hana.horvathova@zstbiliskaba.edu.sk 

 
 

2. Názov predmetu obstarávania zákazky: Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka  základnej školy 
 

3. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky: Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka  základnej školy, je súčasťou 

štátneho vzdelávacieho programu v rámci vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb. Plní výchovno-vzdelávacie ciele 

a je účinným prostriedkom pri plnení zdravotnej, sociálnej a rekreačnej funkcie výchovy a vzdelávania. 

Lyžiarsky výcvikový kurz v jednom turnuse v prvej polovici februára 2018, max. počet 45 žiakov, 4 zamestnanci ako 

pedagogický dozor 

4.  Kód/Kódy CPV: 55000000 hotelové, reštauračné a maloobchodné služby, 92000000-1 rekreačné, kultúrne 
a športové služby, 60000000-8 dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

 5. Druh zákazky: 

□        Tovary □      Služby □      Práce 
 

6. Špecifikácia pedmetu zákazky: 

Počet žiakov:   45 

Pedagogický dozor:  4 dospelí 

Ubytovanie:   5 nocí 

Stravovanie:   6 dní 

Bežná dostupnosť tovaru: služba je bežne dostupná v zmysle § 9b ods. la) a ods. 3) Zákona č. 25/2006 o verejnom 

obstarávaní a nasledovných noviel. 
 

Termín realizácie zákazky: prvá polovica februára 2018 

Miesto plnenia zákazky: Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava 

 
7.  Osobitné požiadavky na plnenie: 

1. Ubytovanie v 2, 3, 4 posteľových izbách na 5 nocí pre všetkých účastníkov pobytu.  

2. Ubytovanie v mieste lyžiarskeho strediska - pešia dostupnosť k vlekom od ubytovania.  

3. Požadovaná prednášková a spoločenská miestnosť na organizovanie voľno časových aktivít. 
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4. Plná penzia stravovania a zabezpečenie pitného režimu pre 45 žiakov ZŠ a 4 pedagógov na 6 dní. Rozmanitosť stravy podľa 

normy školského stravovania s prihliadnutím na zdravú výživu. 

5. Ubytovanie, strava  pre pedagogických zamestnancov zdarma počas pobytu (max. 4  učiteľov). 

6. Požadované umelé zasnežovanie. 

7. Vhodné podmienky pre začiatočníkov aj pre pokročilých lyžiarov. 

8. Možnosť ubytovania na chate bez iných hostí. 

9. V blízkosti chaty možnosť regenerácie v aquaparku, termálnych bazénoch 

10. Zabezpečenie dopravy z Bratislavy  do miesta pobytu a späť. 

 

 

8. V kalkulácii sa požaduje uviesť: 

Navrhnutá cena v cenovej ponuke bude vyjadrená v EUR bez aj s DPH (pokiaľ je dodávateľ platcom DPH). V navrhnutej 

cene požadujeme zahrnúť všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky (t.j. napr, poplatok za poštovné a pod.). 

Ak dodávateľ nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v návrhu.  

Fakturácia na základe reálneho počtu zúčastnených osôb (max. 45 žiakov + 4 učiteľov). 

Platba sa uskutoční po poskytnutí služby na základe vystavenej faktúry. 

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a rozpis jednotlivých položiek. 

Platba sa uskutoční po poskytnutí služby (po ukončení kurzu) na základe vystavenej faktúry . Bude vystavená jedna faktúra. 

 
 

  9.  Kritérium vyhodnotenia prieskumu trhu - cenových ponúk: 

 Splnenie požiadaviek na ubytovanie a ostatných podmienok  a najnižšia konečná cena v EUR (v prípade platcov DPH 

cena s DPH, v prípade neplatcov DPH celková cena) za celú zákazku   

 
 

  10. Lehota a miesto predkladania cenových návrhov: 

Lehota na predkladanie cenových ponúk:  31.10.2017 

Cenové návrhy doručte na adresu: hana.horvathova@zstbiliskaba.edu.sk 
 

 

V Bratislave, dňa: 4.9.2017  

   

 Mgr. Zuzana Hirschnerová PhD. 


