
ICO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

Meno a priezvisko: 
Telefón: 
E-mail: 

VÝZVA 
na predloženie ponuky 

Škola v prírode 
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

1. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa : 
Názov organizácie: ŽŠ s MŠ Hurbanova 

Sídlo organizácie:  Hurbanova 27, 03601 Martin 
30 233 844 
2020592266 
VUB a.s. 
SK58 0200 0000 0016 3287 2653 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 
Bc.Katarína Nováková 
0908 551 638 
novakova@zshurbanova.sk 

 
2. Predmet zákazky 

"Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb v rámci školy v prírode“ 

3. Typ verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods.1 d) zákona o verejnom obstarávaní 

4. Opis zákazky 
Škola v prírode pre deti materskej školy  
Termín: 23.05.2022 (5 dní vrátane), max. počet osôb 35, 
Celkovo 35 osôb - z toho 30 žiakov ( 6.ročných) a 5 dospelých  
Cena zahŕňa: 
- Ubytovanie v 3. a viac lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením, využívanie iných 
priestorov, napr. wellness, herňa, ihrisko, spoločenská miestnosť, 
- strava: 5x denne, raňajky, desiata, obed (polievka, hlavné jedlo, nápoj), olovrant, večera (teplé 
jedlo, nápoj) 
- služba animátorov v popoludňajších hodinách. 
Poskytovateľ služby vyfakturuje poskytnutú službu za skutočný počet zúčastnených žiakov. Podrobný 
opis dodávky služieb je uvedený v Prílohe č. 1 Výzvy. V prípade potreby uchádzača z dôvodu 
efektívneho spracovania cenovej ponuky je možné vykonať konzultáciu k jej vyhotoveniu na č. tel. 
0908 551 638. 

Nepožadujeme kalkuláciu za dopravu, zdravotníka a poistenie. 

5. Druh zákazky: 
poskytnutie služby  

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 
požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky 

7. Miesto uskutočnenia služieb: 
Lokalita Nízkych Tatier alebo Vysokých Tatier  



8. Termín dodávky tovaru a poskytnutia služby: 
23.05. – 27.05.2022 

9. Obhliadka miesta plnenia zákazky 
Nevyžaduje sa. 

10. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
55241000-1 Služby poskytované v dovolenkových 
strediskách  

55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 

11. Predpokladaná hodnota zákazky: výzva slúži zároveň ako prieskum trhu 
 
12. Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky: 

Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu zákazky. 
Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke bude vyjadrená v EUR s DPH. 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom vo výške ceny bez DPH. 
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zložení: 
■ zmluvná cena v EUR bez DPH, 
■ sadzba a výška DPH, 
■ zmluvná cena v EUR s DPH. 

13. Podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný zo štátnych prostriedkov a rodičovského doplatku.. Z tohto 
dôvodu je potrebná kalkulácia ceny len na žiakov zúčastňujúcich sa školy v prírode. Verejný 
obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. Splatnosť faktúry bude 7 dní od jej 
vystavenia. 

14. Podmienky účasti uchádzačov: 
Uchádzač predloží: 
- cenovú ponuku podľa podmienok uvedených vo výzve, úspešný uchádzač doloží doklad o 
oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť uvedený predmet podnikania oprávňujúci 
uchádzača poskytovať predmet zákazky.  

- uchádzač nesmie byť evidovaný v Registri osôb so zákazom zverejnenom na stránke ÚVO. 

15. Obsah ponuky 
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
■ Identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, meno a funkciu 
štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, telefónne číslo, faxové číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej 
telefónne číslo, e-mailovú adresu). 
■ Rozpočet - cenovú ponuku na celý predmet obstarávania uvedený v opise 

16. Lehota na predkladanie ponúk 
Ponuky sa prijímajú do 28.03.2022 do 12.00 hod. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na 
predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená. 



17. Lehota viazanosti 
do 31.05.2022 

18. Miesto predkladania ponúk 
- adresa verejného obstarávateľa pre doručenie ponúk: 

Osobne alebo ponuku možno zaslať elektronicky na emailovú adresu novakova@zshurbanova.sk. 
Pre doručenie je rozhodujúci čas prijatia emailu. 

19. Jazyk ponuky 
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a 
súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom 
jazyku. 

20. Kritéria vyhodnotenia ponúk 
celkovú najnižšiu cenu s DPH za požadovaný predmet zákazky v celom požadovanom rozsahu 
plnenia 

21. Obchodné podmienky 
- predmet zákazky bude realizovaný na základe uzatvorenej objednávky na poskytnutie služby, 
- úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry po zrealizovaní celého predmetu 
zákazky, termín splatnosti je 7 dní od dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi, 
- verejný obstarávateľ neposkytne preddavky, ani zálohové platby, 
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z 
predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž zverejnená alebo ani 
jedna z ponúk nesplní sumu stanovenú v predpokladanej hodnote zákazky. 

22. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí ponuky, bude mu zaslaná objednávka v 
súlade s predloženou ponukou. Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky budú vyhodnocované, bude 
doručené oznámenie o neúspešnosti. 

 

 

 

 

mailto:novakova@zshurbanova.sk


Príloha č.1 

Špecifikácia obstarávaného tovaru Ubytovanie , 
stravovanie 
Ubytovanie v 3. a viac-lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením, využívanie iných priestorov, 
napr. wellness, herňa, ihrisko, spoločenská miestnosť. 
Strava: 5x denne, raňajky, desiata, obed (polievka, hlavné jedlo, nápoj), olovrant, večera (teplé jedlo, 

nápoj). 

Animátorská činnosť. 

Ubytovanie: 
 

Ubytovanie a 
strava 

Jednotková cena 
Bez DPH/osoba 

Jednotková cena 
 s DPH/osoba 

Cena celkovo  
Bez DPH 

Cena celkovo  
S DPH 

30 detí     

5 dospelých     

Animátor     

Cena celkovo x x   

 


