
V Ý Z V A 

na predkladanie ponúk 

(zákazka s nízkou hodnotou)  

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov verejného obstarávateľa: Základná škola  

Adresa sídla/miesta podnikania: Fábryho 44, 040 22 Košice 

IČO: 35546859 

Typ verejného obstarávateľa: Rozpočtová organizácia  

Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Tomčíková 

tel. č.: +421 910 221749 

e-mail: z.tomcikova76@gmail.com 

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.zsfabryho.sk 

Názov zákazky 

Škola v prírode – ubytovanie, strava CPV 55110000 Hotelové ubytovacie služby.  

Druh zákazky 

Zákazka na poskytnutie služby.  

Zákazka obstarávaná postupom zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.   

 

Predpokladaná maximálna hodnota zákazky s DPH: 9000 € 

 

Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je zabezpečenie školy v prírode, ktorého sa zúčastní 60 žiakov, 4 osoby ako pedagogický dozor, 

1 zdravotník. V cene ŠvP požadujeme 5x denne stravu, 5x ubytovanie, pitný režim, spoločenská miestnosť. Školu v 

prírode plánujeme absolvovať v termíne 7.09.2020 – 11.09.2020 v hoteli Hydro, Krpáčovo. 

Spôsob určenia ceny  

1.1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

1.2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas 

doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch 

zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve 

desatinné miesta. 

1.3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie: 

- Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, 

- Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH, 

- Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

1.4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som 

platcom DPH“. 

 

 

 

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania  

Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci Operačného programu 

Ľudské zdroje a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému 

uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom.  

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1996/18/


Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má 

na daný účel vyčlenenú, t.j. sumu 9000 € s DPH. 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia  

1.5. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona – 

musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. 

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá  predmetu 

zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám príslušnom registri, 

v ktorom je uchádzač zapísaný.  

1.6. Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre 

verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej 

stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania 

ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

 

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti  
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s platnou legislatívou 

a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa obstaráva. 

Lehota na predkladanie ponúk 

 

26.6. 202016:00 

 

Miesto a spôsob predloženia ponúk  

Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.  

1.7. Ponuka predložená v elektronickej podobe:  

Ponuka je doručená na z.tomcikova76@gmail.com,   zsfabryho@zsfabryho.sk 

Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: Cen. ponuka Švp 

 

1.8. Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu: Základná škola , Fábryho 44, 040 22 Košice  

 

Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA Švp 

Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).  

 

Osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie 

uvedenú adresu verejného obstarávateľa. .  

 

 

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  je slovenský jazyk.  

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v do štátneho jazyka. 

Vypracovala: Mgr. Zuzana Tomčíková    

                                                                                       PaedDr. Eva Brnová, riaditeľ školy 

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:  

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 

 
 
 

mailto:z.tomcikova76@gmail.com


Príloha č.1 

Opis predmetu zákazky 

Základná škola, Fábryho 44, Košice 

 „Škola v prírode“ 

 

Miesto pobytu:Krpáčovo, hotel Hydro 

Termín: 7.9. – 11.9.2020 

Predpokladaný počet účastníkov: 60 žiakov + 4 pedagogický zamestnanci + 1 zdravotník 

Ubytovanie: 2 – 3 lôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením, TV, Wifi, bez balkóna ( alebo bezpečne 

zabezpečený vstup na balkón), požadujeme pevné lôžka nie prístelky, samostatná miestnosť pre 

zdravotníka – izolačka 

Stravovanie: 

 5 x  denne ( začína sa obedom, končí sa obedom), pitný režim počas celého dňa 

 stravovanie je zabezpečené priamo v ubytovacom zariadení 

 stravovanie je zabezpečené podľa normy školského stravovania s prihliadnutím na zdravú výživu 

 možnosť diétneho stravovania ( bezlepkové, diabetické, bezlaktózové ) 

Doprava : autobus 

Pristaviť autobusy pre žiakov v deň odchodu o 8:30 hod pri Základnej škole, Fábryho 44, Košice a v deň 

odchodu o 14: 00 hod na miesto pobytu 

Ostatné požiadavky zahrnuté v cene: 

 spoločenská miestnosť 

 

Celková cena poukazu zahŕňa: 

- ubytovanie 5 dní/ 4 noci, stravu 5 x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera), pitný 

režim, doprava, vyššie uvedené ostatné požiadavky, rekreačný poplatok, zákonné poistenie 

CK proti insolventnosti, DPH 

- na 60 platiacich žiakov sú v cene 4 pedagogickí pracovníci a 1 zdravotník 

( učitelia a zdravotník majú ubytovanie, stravu a všetky služby zdarma) 

 

Cena za celý pobyt na 1 žiaka bez DPH:   .............................€ 

Cena za celý pobyt na 1 žiaka s DPH:    .............................€ 

Cena za celý pobyt na 60 žiakov bez DPH:      .............................€ 

Cena za celý pobyt na 60 žiakov s DPH:  .............................€ 


