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Váš list č./zo dňa Naša značka Vybavuje/tel.  
   1010/2019 RNDr. Bertko /055/6221189 

   
 
 
 

Vec: „Lyžiarsky výcvikový kurz 2020“ 
 

Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o cenovú ponuku – informáciu o cene na predmet zákazky 

s názvom: „Lyžiarsky výcvikový kurz 2020“ 

 

Zákazka v zmysle zákona č.343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých 

zákonov– vyžiadanie ponuky na určenie  predpokladanej hodnoty zákazky – prieskum trhu- 

cenová ponuka je zároveň ponukou do súťaže pre zabezpečenie zákazky s názvom:  „Lyžiarsky 

výcvikový kurz 2020“  
(CPV: 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby, 55241000-1 Služby poskytované v 

dovolenkových strediskách, 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál) 

 

 
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie ponuky, v ktorej je uvedená 

špecifikácia požadovaného predmetu zákazky a ďalšie podmienky.   
 
 
 

S pozdravom 
 
 

PhDr. Viera Rusinková 
       riaditeľka školy 
 

Prílohy: 
- 1 x výzva + prílohy 
- návrh zmluvy 
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Spis č.:  1010/2019 
 

 
Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 

v rámci postupu verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
 

Verejný obstarávateľ: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 
plánuje zadať zákazku s názvom: „Lyžiarsky výcvikový kurz 2020“  

(CPV: 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby, 55241000-1 Služby poskytované v 

dovolenkových strediskách, 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál) 

Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky: uvedené v prílohe č.1 
 

Predmetom zákazky je: Zabezpečenie lyžiarskeho výcvikového kurzu (ďalej len LVK) 

v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (§ 33 ods. 12  Stredná škola 

organizuje kurz na ochranu života a zdravia a môže organizovať kurz pohybových aktivít v 

prírode, exkurzie, školské výlety a ďalšie aktivity.  

K výzve ďalej uvádzame: 
1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej 

minimálnej kvality podľa tejto výzvy. 
1.2 Cenu je potrebné uviesť bez DPH aj s DPH. 
1.3 Cena za uskutočnenie predmetu zákazky bude stanovená v súlade so zákonom NR 

SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

1.4 Kontaktná osoba určená objednávateľom: Mgr. Ján Matto  
1.5 Kritérium hodnotenia: ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – najnižšia cena s DPH  
1.6 Náš požadovaný termín poskytnutia služby: od 24.2.2020 do 28.2.2020 a 

16.3.2020 do 20.3.2020 
Prosíme o uvedenie ceny samostatne pre oba termíny. 

1.7 Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočných finančných 
prostriedkov nevybrať žiadneho uchádzača. 

1.8 Uchádzač predloží: ponuku na požadovaný predmet zákazky - ocenený zoznam 
položiek predmetu zákazky podľa prílohy č.1. k tejto výzve; 

o doklad o oprávnení podnikať – len fotokópiu požadovaného dokladu. 
o  čestné prehlásenie, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

o  vyplní a predloží priložený návrh zmluvy 
1.9 Cenovú ponuku je potrebné zaslať poštou alebo doručiť v zalepenej obálke 

s názvom a sídlom uchádzača, názvom a sídlom verejného obstarávateľa, 
s poznámkou súťaž – neotvárať a s heslom súťaže „Lyžiarsky výcvikový kurz 2020“   
na adresu Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice najneskôr: 
24.10.2019  do 1200 hod. alebo elektronicky na adresu skola@szske.sk 

1.10 Zmluva bude podpísaná s uchádzačom, ktorý bude mať najvýhodnejšiu cenovú 
ponuku (pomer cena/kvalita) predloženú v súlade s touto výzvou na jednotlivé 
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Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 

termíny samostatne. Ak uchádzač, ktorý má najlepšiu cenovú ponuku ale nebude 
v súlade s touto výzvou bude zmluva podpísaná s ďalším v poradí.  

1.11 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 25.10.2019   

2.1   Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov 
rozpočtu školy určený na LVK 2020.  

Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný verejným 
obstarávateľom formou bezhotovostného platobného styku bez preddavku. Úhrada 
sa bude realizovať na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní. 

2.2 Hodnotenie ponúk: 

o Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (najvýhodnejšia cenová ponuka (pomer 
cena/kvalita)) bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný 
obstarávateľ podpíše zmluvu.  

o Neúspešným uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej 

ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a 
doručením ponuky.  

 
    
Spracoval: RNDr. Ladislav Bertko 
 
Košice    17.10.2019 
        PhDr. Viera Rusinková 
            riaditeľka školy 
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Špecifikácia predmetu zákazky: 

Príloha 1 

„Lyžiarsky výcvikový kurz 2020“  

(CPV: 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby, 55241000-1 Služby poskytované v 

dovolenkových strediskách, 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál) 

 

Počet ubytovaných v prvom termíne 40, v druhom termíne 50. Aktuálny stav bude 

nahlásený  pred konaním LVK. 

Minimálne požiadavky na ubytovanie a stravu: 

Termín pobytu:  24.2.2020 do 28.2.2020 (5 dní , 4 noci) 

   16.3.2020 do 20.3.2020 (5 dní , 4 noci)    

 

 2-5 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením 

 3x denne strava s pitným režimom 

 spoločenská miestnosť 

 

Ďalšie požiadavky: 

 

Lyžiarsky svah:  

 v blízkosti ubytovacieho zariadenia (dostupnosť pešo) 

 umelé zasnežovanie, minimálne 3 zjazdovky, zjazdovka pre snowboard 

 denne upravované zjazdovky 

 náročnosť zjazdoviek: ľahká, stredná, ťažká 

 k dispozícií sedačková alebo kabínková lanovka 

 dostupnosť iných lyžiarskych stredísk (zjazdoviek) do 5 km 

 požičovňa kompletného lyžiarskeho výstroja 

 

Dostupnosť:  

 stredisko dostupné aj železničnou dopravou 

 max. vzdialenosť od Košíc  do 150 km 

 

 

 


