Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským,
Márai Sándor Magyar Tanitási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola , Kuzmányho 6, 041 74 Kassa

Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho
s vyučovacím jazykom maďarským
So sídlom:

Kuzmányho č. 06, 041 74 Košice

Zastúpený:

Mgr. Evou Csurkó, riaditeľka školy

Kontaktná osoba: Mgr. Štefan MIKO – za organizačné záležitosti lyžiarskeho výcviku
Email: miko@maraigimi.sk
Kontaktná osoba: Ing. Tatiana Chovanová – za ekonomické záležitosti lyžiarskeho výcviku
IČO:

Email: chovanova@maraigimi.sk , t.č. 055/62 219 54
00 161 004

DIČ:

202 07 62 392

2. Názov predmetu obstarávania: Služby spojené s obstaraním lyžiarskeho výcviku 2019
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV): CPV 55241000-1 až 55524000-9 služby poskytované
v dovolenkových strediskách a dovolenkových služieb.
4. Opis predmetu obstarávania:
4.1 Lyžiarsky zájazd pre predpokladaný počet 60 žiakov gymnázia a II. stupňa základnej školy
organizovaný v súlade s potrebami výchovno - vzdelávacieho procesu na základe pridelenia príspevku
MŠVV SR na kurzy pohybových aktivít v prírode na rok 2019.
4.2 Špecifikácia požiadavky na uvedený zájazd sú nasledovné:
 Miesto plnenia zákazky: Belianske Tatry/Ždiarska dolina – Západné Tatry
 Termín kurzu: od 03.02.2019 (nástup nedeľa) do 08.02.2019 (odchod piatok)
 Dĺžka pobytu: 6 kalendárnych dní
 Ubytovanie : 5 x noc
 Strava: minimálne 3x denne (začiatok kurzu musí byť v nedeľu poskytnutím obeda, koniec
v piatok s poskytnutím raňajok)
 Celodenný pitný režim (teplé nápoje, voda)
 Turistický poplatok za ubytovanie/účastníka
 Spoločenská miestnosť na večerný program k dispozícií v stredisku
 Vyššie uvedené služby pre 5 pedagógov a 1 zdravotníka grátis
 Dopravu si zabezpečujú účastníci vlastnou individuálnom dopravou
 Nákup skipasov pre žiakov bude zabezpečený z dôvodu využitia viacerých stredísk
v lokalite priamo zakúpením v jednotlivých strediskách vedúcim lyžiarskeho výcviku.
 Zabezpečenie uzamykateľného priestoru na odkladanie lyžiarskej výstroje,
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Prispôsobenie stravy diétam,
Lyžiarsky vlek (od 1 km do 2 km ) od ubytovacích priestorov.

5. Cena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky:
Navrhovaná cena za predmet zákazky musí byť stanovená za celý predmet zákazky a musí obsahovať
všetky náklady spojené s realizovaním predmetu zákazky. Uchádzačom navrhovaná ponuková –
zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
Ak uchádzač:
a) Je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú ponukovú (zmluvnú) cenu
uvedie v zložení :
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
b) Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v ponuke upozorní. Cena musí zahŕňať všetky náklady
uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 7 275 eur bez DPH / 8 730 eur s DPH
7. Typ verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 d) zákona o verejnom obstarávaní.
8. Druh zákazky:
Poskytnutie služby – zákazka s nízkou hodnotou.
9. Rozdelenie predmetu: Požaduje sa predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky.
10. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
11. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: najneskôr do 08.02.2019
12. Lehota viazanosti ponúk: uviesť termín platnosti cenovej ponuky
13. Lehota na predkladanie ponúk:


lehota na predkladanie ponúk je do: 09.10.2018 do 12.00 hod. V prípade doručenia poštou musí byť
ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu:. Kuzmányho č. 06, 041 74 Košice. Dátum poštovej
pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené
ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb
a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk;
 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená
nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom Obstaranie Lyžiarskeho výcviku 2018, ako aj
obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.
 Vyhodnotenie cenových ponúk dňa 09.10.2018 od 13.30 hod. do 15.30 hod.
14. Podmienky účasti uchádzačov:
-2-

Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho, s vyučovacím jazykom maďarským,
Márai Sándor Magyar Tanitási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola , Kuzmányho 6, 041 74 Kassa
14.1 Osobné postavenie.
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2
písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiou tohto
dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky.
14.2 Návrh na plnenie kritérií.
14.3 Podpísaná zmluva o dielo.
15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia cena, úmerná kvalite poskytovaných služieb, dostupnosť a vzdialenosť na
svah z ubytovacieho zariadenia a termín uskutočnenia kurzu.
16. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z viacerých zdrojov. Zo štátneho rozpočtu bude financovaný predmet
zákazky ak sa splnia stanovené kritéria na podporu pohybových aktivít na lyžiarsky kurz podľa pokynov
MŠ SR . V prípade preukázania , že nebudú splnené kritéria na poskytnutie podpory MŠ SR zvyšok
predmetu zákazky bude dofinancovaný zo zdrojov zákonných zástupcov / samoplatiteľov.
Verejný obstarávateľ uhradí predmet zákazky v dvoch splátkach v súlade zo zmluvou o dielo, 1.
preddavok pred nástupom na zájazd a doplatok podľa skutočne zúčastnených účastníkov zájazdu.
17. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
18. Doplňujúce informácie:
1) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi
v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému
uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.
2) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti
a ponúkol najlepší pomer ceny a kvality za uskutočnenie diela.
3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť
v prípade, ak:
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto výzve;
 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
 nebude predložená ani jedna ponuka.
4) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Košiciach, dňa 02.10.2018
Mgr. Eva CSURKÓ
riaditeľka školy
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Prílohy:
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 Zmluva o dielo
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Príloha č. 1 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
SÚŤAŽNÁ PONUKA
1. Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
Konateľ spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Celková cena diela
Názov predmetu
obstarávania:

Celková cena diela

bez DPH:

DPH:

Zabezpečenie
lyžiarskeho zájazdu
v rozsahu služieb
ubytovanie
a stravovanie.

Dátum: .................................Podpis: ...........................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)
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Príloha č. 2
Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb č. .../2018
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len ,,zmluva“)
uzatvorená medzi zmluvnými stranami (ďalej len „zmluvné strany“):
1. Objednávateľ:
Obchodné meno: Gymnázium a ZŠ Sándora Máraiho s vyuč. jaz. maďarským
Zastúpený:

Mgr. Eva CSURKÓ, riaditeľka školy

Sídlo:

Kuzmányho č. 6, 041 74 Košice

IČO:

00 161 004

DIČ:

202 076 2392

Číslo účtu:

SK 12 8180 0000 0070 0018 7225, Štátna pokladnica

Email:

csurko@maraigimi.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
2. Poskytovateľ :
Obchodné meno:
Zastúpený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Email:
(ďalej len „poskytovateľ“)
za týchto podmienok:

I. Úvodné ustanovenia a vyhlásenia
1.

......................................................
je sprostredkovateľom ubytovania a stravovania
.......................................................... (ďalej len ,,..................................“), ktorá zvíťazila ako
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úspešný kandidát v rámci verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
343/2015 Z.z. ukončeného dňa ....................... .
2. Sprostredkovateľ prehlasuje, že je v prevádzkových možnostiach poskytnúť ubytovacie kapacity
a súvisiace služby pre objednávateľa v takej kvantite a kvalite, aby mohol byť riadne splnený účel
tejto zmluvy.
II. Účel zmluvy
1. Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie ubytovania (ďalej len ,,ubytovanie“) a súvisiacich služieb
(ďalej len „súvisiace služby“) pre účastníkov lyžiarskeho výcviku (ďalej len LV) organizovanej
objednávateľom (ďalej len „účastníci LV“) a pracovníkov objednávateľa zabezpečujúcich
organizáciu a priebeh LV (ďalej len „pracovníci“, alebo tiež „pedagogický dozor“), a tiež
vyťaženie ubytovacích kapacít ........................... v rozsahu stanovenom touto zmluvou
objednávateľom v rozhodnom čase.
2. Súvisiacimi službami sa na účely tejto zmluvy rozumejú služby, ktoré ....................................
bežne poskytuje ako súčasť svojich služieb, a to v rozsahu ustanovenom v ďalšom texte tejto
zmluvy a to:
Obstaranie lyžiarskeho výcviku 2019.
-Ubytovanie 5 nocí, 6 kalendárnych dní priamo v .............. .................(nástup v nedeľu
s poskytnutím obeda a odchod v piatok s poskytnutím raňajok )
-Strava 3x denne (raňajky, obed, večera) + pitný režim
Cena: ................ € s DPH / pre študenta ZŠ II. stupeň
Cena : ................ € s DPH / pre študenta Gymnázium
V cene je zahrnuté:
5x ubytovanie , 3x denne strava + pitný režim / poistenie insolventnosti, skibus k vlekom (ráno
odvoz, po obede dovoz, počas 6 dní)
III. Predmet zmluvy a Osobitné dojednania
1. Predmetom zmluvy je záväzok sprostredkovateľa poskytnúť ubytovanie a súvisiace služby v
rozsahu a kvalite uvedenej v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zabezpečiť na svoju
zodpovednosť naplnenosť ............................ v rozhodnom čase účastníkmi LV tak, aby boli
splnené všetky podmienky uvedené v tejto zmluve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že v rozhodnom čase, t.j. od 03.02.2019 – do 08.02.2019,
bude predpokladaných 60 ubytovaných platiacich účastníkov LV, 5 neplatiacich pedagógov a 1
zdravotník (ďalej len „rozhodný čas“), bude v ...................................... .
3. Zmluvná tolerancia počtu platiacich účastníkov LV je +/- 10% účastníkov „LV“. V prípade, že
nedôjde k naplneniu takto dohodnutej kapacity, je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu
vo výške doplatku ceny za ubytovanie tak, ako by tieto kapacity naplnené boli, t. j. aby v turnuse
bola zaplatená cena ubytovania v dohodnutej tolerancii. Nakoľko účastníkmi LV sú neplnoleté
deti, sprostredkovateľ sa tiež zaväzuje poskytnúť ubytovanie aj pre pedagogický dozor, a to tak,
aby bola splnená podmienka, že pre 13 účastníkov LV vykonáva pedagogický dozor 1 osoba.
Osobám vykonávajúcim pedagogický dozor poskytne sprostredkovateľ ubytovanie zdarma, a to
v počte 1 osoba vykonávajúca pedagogický dozor na 13 účastníkov LV. V prípade, že nebude
možné zachovať uvedený pomer (počet detí nebude deliteľný 13), pre účely poskytnutia
bezplatného ubytovania pre osoby zabezpečujúce dozor sa počet detí zaokrúhli na celé desiatky
smerom nadol.
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4. Sprostredkovateľ sa
zaväzuje
rezervovať ubytovacie
priestory
pre
objednávateľa
v .................................... v rozsahu podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy, a to za
odplatu dohodnutú v tejto zmluve.
5. Nástup do zariadenia je možný od 10,00 hod., pobyt začína 03.02.2019 obedom , pobyt končí
08.02.2019 (uvoľnenie izieb do 10,00 hod), raňajkami.
IV. Odplata za poskytnuté služby a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na odplate (cene) za poskytnutie ubytovania a súvisiacich služieb vo
výške ........ € s DPH za 5 noci (6 dní) pobytu za študenta ZŠ II. stupeň a ..........s DPH € za 5 nocí
(6dní) pobytu za študenta gymnázia. Týmto nie je dotknuté ustanovenie bodu 3
predchádzajúceho článku, t.j. za 13 platiacich detí bude jednej osobe vykonávajúcej pedagogický
dozor poskytnuté ubytovanie a stravovanie zdarma.
2. Sprostredkovateľ vystaví objednávateľovi vyúčtovaciu faktúru za poskytnuté ubytovanie a
súvisiace služby po uskutočnení pobytu a objednávateľ ju následne uhradí.
3. Objednávateľ prehlasuje, že požiadal od MŠSR príspevok na kurzy pohybových aktivít v prírode
a na školy v prírode na rok 2018 pre účastníkov pobytu ktorý je predmetom tejto zmluvy.
4. Objednávateľ sa zaväzuje do stanoveného termínu ................... zaplatiť zálohu vo výške 20
€/študent z celkovej ceny respektíve podľa príspevku MŠVVaŠ SR a doplatok najneskôr do
........................... respektíve podľa aktuálneho počtu zúčastnených žiakov pri zachovaní článku 3
bod 3 tejto zmluvy (ďalej len „úhrada“).
5. Úhrada bude použitá ako zábezpeka v prospech sprostredkovateľa v prípade porušenia zmluvných
povinností objednávateľom uvedených v čl. V. ods. 2 tejto zmluvy.
6. V prípade, že sprostredkovateľovi vznikne nárok a objednávateľovi povinnosť na zaplatenie
zmluvnej pokuty podľa čl. III. ods. 3 tejto zmluvy, sprostredkovateľ je oprávnený na jej zaplatenie
použiť Úhradu, resp. jej časť zodpovedajúcu výške nároku na zmluvnú pokutu.
7. Sprostredkovateľ je oprávnený použiť úhradu aj na zaplatenie náhrady vzniknutej škody, ktorá
mu vznikla porušením povinností objednávateľa podľa čl. VI. tejto zmluvy, a to do výšky
vzniknutej škody. V prípade, že zaplatená úhrada nepostačuje na zaplatenie náhrady vzniknutej
škody, je objednávateľ povinný uhradiť sumu prevyšujúcu sprostredkovateľom použitú úhradu, a
to v súlade s čl. VI. ods. 2 tejto zmluvy.
8. V prípade, že sprostredkovateľovi nevznikne nárok na použitie úhrady, resp. jej časti podľa ods.
4, 5 alebo 6 tohto článku zmluvy alebo podľa čl. VII. ods. 2 tejto zmluvy, použije
sprostredkovateľ zábezpeku resp. jej nepoužitú časť na čiastočnú úhradu poslednej ním
vystavenej faktúry, t.j. faktúry za turnus podľa tejto zmluvy.
V. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Sprostredkovateľ je povinný poskytnúť ubytovanie pre účastníkov LV v rozsahu a kvalite
ustanovenej touto zmluvou.
2. Objednávateľ je povinný:
 zabezpečiť účastníkov LV podľa rozpisu bodu III. odseku 2. pre ubytovanie v penzióne
Jánošík pre uvedený turnus v rozhodnom čase,
 zabezpečiť zachovávanie poriadku a čistoty v priestoroch ............................, ako aj
zabezpečiť správanie účastníkov LV a pedagogického dozoru tak, aby nedošlo k
obmedzovaniu a rušeniu ďalších návštevníkov ..................................., alebo jeho ďalších
zariadeniach nad primeranú mieru,
 zaplatiť za poskytnuté ubytovanie a súvisiace služby sprostredkovateľovi riadne a včas
podľa rozpisu bodu IV. odseku 3.
3. Objednávateľ nesmie bez písomného súhlasu sprostredkovateľa vykonávať v ubytovacích
priestoroch ani iných priestoroch .......................... žiadne zmeny.
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VI. Zodpovednosť za škodu
1. Objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s vnútorným poriadkom .................................. a sú
mu známe práva a povinnosti osôb ubytovaných v tomto zariadení a zároveň je povinný o tomto
poriadku poučiť všetkých účastníkov LV a najmä pedagogický dozor, ktorí budú ubytovaní
v .................................. v opačnom prípade zodpovedá sprostredkovateľovi za škodu spôsobenú
porušením tejto povinnosti.
2. Objednávateľ zodpovedá sprostredkovateľovi za škodu spôsobenú účastníkmi LV alebo
pedagogickým dozorom a zaväzuje sa túto škodu v plnej výške nahradiť, ibaže preukáže, že
porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, podľa § 374 ods.
1 Obchodného zákonníka.
3. Škodou sa rozumie najmä akékoľvek poškodenie, zničenie či odcudzenie vecí alebo zariadenia
patriaceho ubytovateľovi, nachádzajúceho sa v .............................. a jeho areáli.
4. Náhradou škody sa rozumie preplatenie nákladov, ktoré boli účelne vynaložené na uvedenie
veci, či zariadenia do pôvodného stavu či jej nahradenie.
5. Sprostredkovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú porušením svojich zmluvných
povinností a zaväzuje sa túto škodu v plnej výške nahradiť, ibaže preukáže, že porušenie
povinností bolo spôsobené okolnostiami vylučujúcu zodpovednosť .
VII. Ukončenie zmluvy
Túto zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou, ktorá musí mať písomnú dohodu.
VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany a ich zástupcovia uzavreli zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán , ani jej
zástupca , nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany a ich
zástupcovia si zmluvu riadne prečítali , porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu podpisujú.
2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdŕži jeden
rovnopis.
3. Zmluvné strany prehlasujú , že si zmluvu riadne prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu
ju vlastnoručne podpisujú.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali , súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu
ju vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach, dňa ..............................

V Košiciach, dňa ................................

Poskytovateľ:

Objednávateľ:
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