
V Ý Z V A 
na predloženie ponúk na zadanie zákazky v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 

Sídlo: Kadnárova 7, 834 14 Bratislava 

IČO: 30775400 

DIČ: 2020902411 

V zastúpení:  Mgr. Jana Mašlejová 

Telefón: 02/49203512 

Email: riaditel@sosmis.sk 

 

Kontaktná osoba vo veciach zákazky: 

Mgr. Matej Urda 

Telefón: 02/49203525 

Email: matej.urda@sosmis.sk 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Telefón: 02/49203512 

Email: riaditel@sosmis.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky:  

„Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku“ 

CPV: 55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby, 92000000-1 Rekreačné, 

kultúrne a športové služby 

 

3. Opis predmetu zákazky:  

Predpokladaný počet účastníkov : 40žiakov + 4 pedagógovia – zdravotník 

Dátum v rozpätí od 3. 2. – 8. 2. 2020. Termín lyžiarskeho kurzu bude v trvaní 6 dní, t.j. 5 nocí.  

Služby spojené so zabezpečením lyžiarskeho kurzu v zmysle špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č.1 

tejto výzvy. 
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4. Miesto dodania zákazky:  

Donovaly, Slovenská republika 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR s DPH:  

6 600,- € s DPH 

 

6. Podmienky účasti: 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce osobného 

postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO.  

 Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods. 3 zákona, 

uchádzač nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona o VO, t. j. doklad 

o oprávnení dodávať tovar alebo poskytovať služby podľa predmetu zákazky.  

 

 Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 

1 písm. e) a f) zákona o VO predložením čestného vyhlásenia, zápisom do zoznamu hospodárskych 

subjektov alebo vlastným predložením dokladov. 

 

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich 

splnenie týchto spochybnených podmienok účasti. 

 

 

7. Financovanie predmetu zákazky:  

Zákazka bude financovaná z prostriedkov ŠR. Faktúra bude vystavená po ukončení kurzu a 

splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi 

 

8. Kritéria na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. Cena musí obsahovať všetky náklady 

spojené s realizáciou predmetu zákazky. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť 

upozorní. Verejný obstarávateľ bude cenu považovať za konečnú.  

 

9. Lehota na predloženie cenových ponúk: 

Lehota na predloženie cenovej ponuky je do 15. 1. 2020 do 9:00 hodiny. 

Uchádzač doručí ponuku elektronicky na mailovú adresu kontaktnej osoby verejného 

obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy. Uchádzač predloží oskenované alebo PDF dokumenty 

podpísané štatutárnym zástupcom. Na ponuku predloženú po uplynutí stanovenej lehoty sa 

nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky sú dátum a čas doručenia ponuky 

verejnému obstarávateľovi a nie dátum a čas odoslania elektronickou poštou. Ponuky sa 

predkladajú v slovenskom jazyku. Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR bez DPH a EUR 

s DPH.  



Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 8. 2. 2020. 

 

10. Otváranie ponúk:  

Po uplynutí termínu na predkladanie ponúk v priestoroch SOŠ masmediálnych 

a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava. 

 

11. Ďalšie informácie:  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejné obstarávanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. 

Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky. 

Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na 

predkladanie ponúk v lehote viazanosti ponúk. 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená objednávka. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v 

prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávate-ľa alebo budú v 

rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. 

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v 

súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím  

verejného obstarávateľa. 

12. Dôvernosť a ochrana osobných údajov 

Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto zákazky nebude poskytovať alebo zverejňovať 

informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia 

ponúk. 

Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 

bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané 

a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 

 

V Bratislave, dňa 9. 1. 2020     Mgr. Jana Mašlejová 

             riaditeľka školy  

 

 

Zoznam príloh:  

Príloha č. 1:  Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2:  Čestné vyhlásenia  

Príloha č. 3: Návrh uchádzača na plnenie kritéria 


