
 

  

Číslo: GMK/2019/63 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  Gymnázium Mikuláša Kováča Banská Bystrica 

Sídlo:    Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica 

IČO:    00 626 317 

IČ DPH:   SK 2021 555 888 

Zriadená:  Zriaďovacou listinou č. 1101/1993/OSRSŠ/Ša/PI zo dňa 

10.06.1993 v znení neskorších zmien 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, 

      IBAN:SK10 8180 0000 0070 0010 8400  

Štatutárny orgán:  PaedDr. Alena Paulová,  riaditeľka 

 

 

2. Predmet zákazky:  Lyžiarsky kurz pre 41 študentov v termíne od 18.02.2019 do 

22.02.2019 a lyžiarsky kurz pre 24 žiakov v termíne od 25.2,2019 do 1.3.2019. 

 

3. Druh a kategória zákazky: Zákazka v súlade s§9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  

Služba. 

Slovník spoločného obstarávania : Služby: kategória 17 Hotelové a reštauračné služby: 

CPV: 55100000-1 a 55110000-4  

 

4. Opis predmetu zákazky:  Lyžiarsky kurz pre 65 študentov školy organizovaný v dvoch 

termínoch od 18.2.2019 do 22.02.2019 a od 25.2.2019 do 1.3.2019 v súlade s potrebami 

poskytovania výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách na základe 

pridelenia príspevku MŠVVaŠ SR na lyžiarske kurzy na rok 2019. 

Lyžiarsky kurz bude v požadovanom rozsahu služieb: 

- odborný výcvik 

- doprava 

- poistenie 

- ubytovanie 

- strava (plná penzia + pitný režim) 

- ski pas 

 

5. Miesto poskytnutia služieb predmetu zákazky:  

Slovenská republika, od 18.2.2019 do 25.02.2019 a od 25.2.2019 do 1.3.2019. 

 

6. Cena predmetu zákazky:  

Ponúkaná cena za predmet zákazky bude cena konečná vrátane všetkých nákladov 

súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.  

Cenu prosíme uviesť v zložení:  

 cena v EUR bez DPH 

 sadzba a výška DPH 

 cena v EUR vrátane DPH 
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V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie 

navrhovanú cenu v EUR celkom.  

Predpokladaná hodnota zákazky: 9.750,- EURA. Ak ponúkaná cena uchádzača 

vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným 

obstarávateľom  vrátane DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za 

neprijateľnú a má právo neprijať ju. 

 

7. Platnosť ponuky:  

prosím uviesť (dátum najneskôr do ukončenia lyžiarskeho kurzu) 

 

8. Lehota poskytnutia služieb 

od 18.02.2019 do 22.02.2019 a 25.02.2019 do 01.03.2019 

 

9. Typ zmluvy: Na predmet zákazky bude vystavená objednávka na dodanie služby. 

 

10. Platobné podmienky: Platba po realizácii služieb, splatnosť faktúry 14 dni od doručenia 

faktúry 

 

 

11. Lehota na predkladanie ponúk: Ponuku prosíme doručiť poštou na adresu školy 

uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo elektronicky na adresu:anna.horakova@gmk-bb.sk 

v lehote najneskôr do 30.1.2019 do 12.00 hod. Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty 

sa nebude prihliadať.   

 

 

12. Podmienky účasti: Ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorý je oprávnený poskytovať 

služby predmetu zákazky. Žiadame doložiť kópiu výpisu z obchodného registra alebo 

kópiu živnostenského listu, resp. iný doklad preukazujúci oprávnenie poskytovať služby 

predmetu zákazky. 

 

 

13. Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR vrátane DPH. 

Objednávka bude zadaná tomu uchádzačovi, ktorý bude mať najnižšiu cenu predloženú 

v súlade s touto výzvou.  U uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH, sa bude pri hodnotení 

posudzovať celková ponúknutá cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici  21.1.2019                                         PaedDr. Alena Paulová 

                       riaditeľka školy 

 

 


