
1.     Všeobecné informácie.
dentifikácia vereiného obstarávateľa.

Názov organizácie: Gymnázium

Sĺdlo organizácie: Ľ.  Štúra26,   07101   Michalovce

lčo: 1 7 1 5 1 34 1

Zastúpený: Mgr. Anna Osifová,  riaditeľka školy

Kontaktné miesto: Ľ.  Štúra 26,  071  01  Michalovce

Kontaktná osoba: RNDr.  Róbert Pirč

Telefón: 056/6441346,   0948 601407

E-mail: skola@avmnmi.svcmi.sk

2.     Postup verejného obstarávania.
Postup  podl'a   zákona č.  343/2015 Z.  z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení  niektorých

zákonov v zneni' neskorších predpisov.

11.   Opis predmetu zákazky.

1.     Všeobecná charakte
Názov

CPV
Druh

ristika predmetu zákazky.
hotelové a ubytovacie služby,   služby spojené s podávani'm jedál,  nepravidelná
osobná doprava,
551100004,                        55320000-9,                     60140000-1
služba služba služba

2.     Funkčná špecifikácia
Funkcia

redmetu
žiarsk

Technická špecifikácia predmetu zákazky.
Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presnáhodnota

Ubytovanie -1.  termín:  14.1.2019 -18.1.2019, Osoby 50 55
ubytovanie stredisko so vzdialenosťou do 250 km od
Michaloviec, sociálne zariadenia na izbe,  krytý bazén
do 100m od ubytovania,   požičovňa a servis lyžiarskej
výstroje v stredisku,   vzdialenosť lyžiarskeho vleku do
4 km od ubytovania, možnosť umelého zasnežovania,
štvorsedačková lanovka,  minimálne 2 vleky pre
začiatočníkov do 250m, vrcholová stanica lyžiarskeho
strediska minimálne 1050m  n.m.
Ubytovanie 2. termín:  25.2.2019 -1.3.2019, Osoby 40 45,
ubytovanie stredisko so vzdialenost'ou do 250 km od
Michaloviec, sociálne zariadenia na izbe, krytý bazén
do 100m od ubytovania.   požičovňa a servis lyžiarskej
výstroje v stredisku,   vzdialenosť lyžiarskeho vleku do
4 km od ubytovania, možnosť umelého zasnežovania,
štvorsedačková lanovka,  minimálne 2 vleky pre
začiatočníkov do 250m, vrcholová stanica lyžiarskeho
strediska minimálne  1050m  n.m.
stravovanie -1.  termin:  14.1.2019 -18.1.2019, Osoby 50 55

poskytnuté stravovanie minimálne 3x denne (raňajky,
obed  večera    pitný režim'`----_JlStravovanie-2. termĺn: 25.2.2019 -1.3.2019,

Osoby 40 45

poskytnuté stravovanie minimálne 3x denne (raňajky,
obed, večera),  pitný režimDoprava-1.termĺn:14.1.2019 -18.1.2019,  doprava

Osoby 50 55
autobusom na trase Michalovce -miesto určenia  a
spät,
Doprava -2. termín: 25.2.2019 -1.3.2019,  doprava Osoby 40 45
autobusom na trase Michalovce -miesto určenia a
spät`



4.    Požadované množstvo.
MJ Množstvo

Osoby podľa technickej špecifikácie -
bod3

/

111.  Obchodné a zmluvné podmienky.
1.     Všeobecná charakte

Miesto dodania
Lehota dodania
Spôsob platby
Splatnosť
Záručná doba

ristika zmluvných podmienok.
Gymnázium,  Ľ. Štúra 26,  071  01  Michalovce
Podľa termĺnov jednotlivých turnusov
faktúra
10 dní od vystavenia faktúry-

Výsledkom verejného obstarávania bude:

Zmluva

Súťažné podmienky
Kritérium Spôsob hodnotenia Určenie úspešného uchádzača

Cena služieb na žiaka,podľarozpisuvovýzve
Hodnotí sa cena bez DPH uvedená

Úspešný bude uchádzač s najnižšou

celkovou cenou,   vyhovujúcou

v ponuke uchádzača a lokalita lokalitou a v súlade so špecifikáciou

strediska podľa zadania vo výzve. uvedenou v bode 3 výzvy na

predloženie cenovej ponuky.

Obsah ponuky
Obsah ponuky

1.  Kompletne vyplnená a podpĺsaná a opečiatkovaná cenová ponuka podľa priloženého

zoznamu položiek

Miesto a lehota na predloženie ponuky
Miesto predloženia ponuky -poštou, osobne,  mailom Lehota na predloženie cenovej ponuky

Gymnázium,  Ľ.  Štúra 26,  071  01  Michalovce
26.10.2018 do  12:00 hod.

E-mail: skola@gymnmi.svcmi.sk

'

Vll.       Lehota viazanosti
Uchádzač onukou viazan

V Michalovciach,  dňa  18.10.2018
(-,:      `;`      rš_     :ť.,č.      t--t   _             ;.i      *.Ť

Mgr. Antia Osifová
riaditeľka  školy



Zoznam položiek predinetu zákazky

Zoznam položiek predmetu zákazky -ocenený

Pol.č. CPV -Názov položky Obchodný názovfl-yp/ špecifikácie Početosôb Cena naosobuv eurbezDPH

1 55110000-4   hotelové a ubytovacie služby ubytovanie žiakov -lyžiarsky výcvik 40-55  podľajednotlivýct`tomínov

2 55320000-9  služby spojené s podávaním jedál stravovanie žiakov -minimálne 3x denne,  pitný 40-55  podi'ajednotlivýchtermínov

režim

3 60140000-1   nepravidelná osobná doprava doprava autobusom (Michalovce -miesto určenia a spät) 40-55  podi'ajednotlivýchtermínov

4 lné služby spojené s lyžiarskym výcvikom miestna daň,  vleky a  iné  ... 40-55  podľajednotlivýchtemínov

Cena spolu na osobu v eur bez DPH

DPH  pri sadzbe  ............  % v eur

Celková cena na osobu v eur s DPH

* poznámka: prosim uviesť počet voľných miest v jednotlivých termínoch:

1.  termín:  14.1.2019  -18.1.2019:  počet voľných  miest  ..............

2. termin:  25.2.2019 -1.3.2019:  počet voľných  miest  ..............

Splnenie požiadaviek podľa výzvy:

Vzdialenosť strediska od Michaloviec:  ,
sociálne zariadenia na izbe: áno -nie*

km

krytý bazén -vzdialenost' od  ubytovania:  ....................  m

požičovňa a servis lyžiarskej výstroje v stredisku: áno -nie*
vzdialenosť lyžiarskeho   vleku  od  ubytovania:  ...................  m
možnost' umelého zasnežovania:  áno -nie*
štvorsedačková  lanovka:  áno -nie*
vrcholová stanica lyžiarskeho strediska minimálne  1050m n.m.: áno -nie*
minimálne 2 vleky pre začiatočnĺkov do 250m:  áno -nie*
* nehadiace sa prečiarknuť

V                           ,dňa

(pečiatka, meno, priezvisko,
funkcia a podpis oprávnenej osoby)


