Výzva č. 2-2016
Výzva na predkladanie ponúk na dodanie služieb
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 odst. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Základná škola
Sídlo: Krosnianska 4, 040 22 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Danka Daneshjoová
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mária Nováková
pracovný kontakt pre vysvetlenie výzvy: vedenie.k4ke@gmail.com
Web: www.zskroke.edupage.org
E-mail pre podanie ponuky: ponuka0@gmail.com
Názov a predmet zákazky: škola v prírode
2. Hlavní slovník CPV:
od 55100000-1 do 55524000-9 a od 98340000-8 do 98341100-6
3. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Poskytnutie ubytovania, stravy, pitného režimu a zdravotníka počas školy v prírode.
Termín konania školy v prírode: 30. 05. 2016 – 03. 06. 2016
Počet účastníkov: 23 žiakov, 2 pedagógovia
4. Opis predmetu zákazky a jeho špecifikácia:
Požiadavky na ubytovanie, stravu a služby:
- rekreačné zariadenie, hotel prípadne penzión, škola v prírode,
- pri danom počte 23 žiakov ubytovanie všetkých žiakov jednej budove na
jednom podlaží,
- poloha ubytovacieho zariadenia v blízkosti múzea TANAP, bez potreby
použitia ďalšej dopravy,
- ubytovanie v dvoj, troj a štvorposteľových izbách so samostatným sociálnym
zariadením,
- strava a pitný režim 5 x denne (začiatok stravovania obedom v prvý deň
a koniec raňajkami + suchý balíček na cestu v piaty deň; ostatné dni 5 x),
- vybavenie zariadenia: reštaurácia (jedáleň), spoločenská miestnosť, trávnaté
ihrisko, prípadne trávnatá plocha v areály zariadenia, vhodná pre pohybové
aktivity detí,
- bazén , bez potreby použitia ďalšej dopravy
- v cene 1 vstup do bazéna
- v cene náklady na zdravotníka

Doplňujúce služby:
- komplexné cestovné poistenie batožiny, zodpovednosti za škody, úrazové
poistenie
5. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR: 2 645,- s DPH (2 204,167 bez DPH)
Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej kvality a ďalších
požiadaviek uvedených vo výzve (ďalej len „výzva“). Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€).
V ponuke je potrebné uvádzať jednotkovú cenu a cenu spolu. Cenu spolu uvádzať bez DPH,
sadzu a výšku DPH a cenu s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
6. Základné zmluvné podmienky:
termín poskytnutia služieb: 30. 05. 2016 – 03. 006. 2016
V priebehu uvedeného termínu nie je možné meniť jednotkové ceny s výnimkou zmeny
daňových predpisov u platcov DPH.
7. Lehota na predkladanie ponúk: do 13. 04. 2016 do 09.00 h.
8. Postup vo verejnom obstarávaní
Podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2066 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- zaslanie výzvy na zadávanie zákazky potencionálnym uchádzačom poskytujúcich
požadovaný predmet zákazky
- vyhodnotenie – úspešných uchádzačom bude ten, ktorý splní podmienky účasti a kritéria
uvedené v tomto oznámení.
- verejný obstarávateľ je povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnu správu, ktorej
súčasťou bude informácia o tejto zákazke (hodnotu zákazky, predmet zákazky a
identifikácia dodávateľa).
Predkladanie dokladov a ponuky:
Ponuku je potrebné doplniť aj do tabuľky – príloha č. 1 a poslať výlučne na e-mail pre ponuku,
ktorá je uvedený v úvode výzvy. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky zaslané
na inú e-mailovú adresu alebo inak nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Ponuky
uchádzač zašle spolu s dokladmi. Ak požadované doklady nie sú vydávané v elektronickej
podobe, alebo nie je ich možné poslať e-mailom ako skenované, doručia sa verejnému
obstarávateľovi v stanovenej lehote v uzatvorenej obálke s uvedením názvu zákazky s
označením „NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Základná škola Krosnianska 4, 040 22 Košice. Ponuky
zaslané po termíne, na inú e-mailovú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú
predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať
podmienky účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa oznámenia o
zadávaní zákazky, takéto ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.
9. Podmienky účasti sú nasledovné: (Uchádzač musí predložiť tieto doklady)
Podmienky účasti:
- doklad o oprávnení uskutočňovať požadovaný predmet zákazky (výpis z
obchodného registra, živnostenský list), tento doklad môže uchádzať nahradiť

potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie vydaného podľa ust, § 133 Zákona
25/2006 Z.z. (Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov),
- cenová ponuka v jednotkových cenách na celý predmet zákazky – vypracovaná na
základe špecifikácie predmetu zákazky,
- Prílohu č. 1 Súhrny formulár k ponuke uchádzača
10. Kritérium: na hodnotenie ponúk je: cena
Spôsob hodnotenia: Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu celkovú cenu
za celý predmet zákazky.
11. Prijatie ponuky:
V prípade objednávok.
U úspešného uchádzača budú uplatňované objednávky na základe skutočnej potreby (v súlade
s touto výzvou).
Všetkým uchádzačom bude zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.
12. Doplnenie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo
obstarávanie zrušiť v prípade ak:
- ani jeden z uchádzačov nesplní podmienky účasti
- nebude predložená ani jedna ponuka
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné
obstarávanie
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
V Košiciach: 07. 04. 2016

Ing. Danka Daneshjoová
riaditeľka
Prílohy:
1. ponuka uchádzača – súhrny formulár

