
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: Škola v prírode pre žiakov 2.B a 3.B triedy  základnej školy 

 

3. Funkčná špecifikácia: 
Podľa § 25 Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej "Zákon 355/2007") je táto ŠvP definovaná ako zotavovacie podujatie. 
V súlade s citovaným zákonom a Vyhláškou MZ SR č. 526/2007 Z.z. musí ubytovacie a stravovacie zariadenie spĺňať 
požiadavky na zariadenia pre zotavovacie podujatie. 
Objednávateľ je povinný požiadať najmenej 30 dní pred začiatkom konania zotavovacieho podujatia miestne príslušný 
(podľa miesta konania zotavovacieho podujatia) Regionálny úrad verejného zdravotníctva o posúdenie zotavovacieho 
podujatia, a to formou písomnej žiadosti. Dodávateľ / Ubytovacie a stravovacie zariadenie/ je povinný poskytnúť 
odberateľovi za týmto účelom riadnu súčinnosť. 
Bez kladného rozhodnutia príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva nie je možné podľa par. 52 ods. 1 
písm. b) Zákona č. 355/2007 Z.z. takéto podujatie vykonať . 
 

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. Predpokladaná hodnota celej zákazky: 4 400 EUR 
 

 6.   Druh zákazky: 

□        Tovary □      Služby □      Práce 
 

7 Špecifikácia pedmetu zákazky: 

Počet žiakov:   44 

Pedagogický dozor:  4 dospelí 

Ubytovanie:   4 nocí 

Stravovanie:   5 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: 5.-9.6. 2017 

mailto:hana.horvathova@zstbiliskaba.edu.sk


Miesto pobytu: rekreačné stredisko Horná Ves 

Miesto plnenia zákazky: Základná škola, Tbiliská 4, Bratislava 

 

 
8.  Osobitné požiadavky na plnenie: 

1. Ubytovanie v  3, 4 posteľových izbách s vlastným sociálnym zariadením v spoločnej budove  

2. Tri spoločenské miestnosti s technikou a TV na organizovanie voľno časových aktivít 

3. Toalety v spoločných priestoroch 

4. Plná penzia stravovania a zabezpečenie pitného režimu pre 44 žiakov ZŠ a 4 pedagógov na 5 dní. Rozmanitosť stravy podľa 

normy školského stravovania s prihliadnutím na zdravú výživu. Možnosť prekonzultovať jedálny lístok, špeciálne diéty pre 

celiatikov, bezlaktózové diéty na lekársky predpis, možnosť zabezpečiť vegetariánske stravovanie 

5. Spoločenský priestor pre dospelých 

6. Ihriská, športoviská, terasa s posedením a ohnisko 

7. Možnosť turistických vychádzok 

8. Umiestnenie chaty v prírode, najlepšie v lesoch 

9. Možnosť navštíviť zaujímavosť daného regiónu 
 

10. Zabezpečenie animačného programu 
 

11. Zabezpečenie zdravotníka počas pobytu v škole v prírode 
 

12. Športové náradie počas pobytu 

 

 

9. 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 v členení:  

cena pobytu vrátane stravy na osobu,  

zabezpečenie dopravy,  

animačný program,  

zdravotník  

Fakturácia na základe reálneho počtu zúčastnených osôb (max. 44 žiakov +4 učitelia). 

Platba sa uskutoční na základe vystavenej faktúry. 

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

 

  10.  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   

 
 

  11. Lehota a miesto predkladania cenových návrhov: 

Lehota na predkladanie cenových ponúk:  24.3.2017 

Cenové návrhy musia byť doručené e-mailom na adresu: hana.horvathova@zstbiliskaba.edu.sk 
 

 

V Bratislave, dňa: 20.3.2017  

   

 Mgr. Zuzana Hirschnerová PhD. 


