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__________________________________________________________________________________ 

    VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY   

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov.    

na zabezpečenie služieb s názvom:   

„Lyžiarsky výchovno – výcvikový kurz pre žiakov tercie - 3. ročník OSG“    

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Gymnázium Antona Bernoláka, Senec 

Sídlo: Lichnerova 69 , 903 01 Senec 

IČO: 00160326 

DIČ: 2020682752 

Telefón: 02/4592 3261, e-mail: gabsenec@svsba.sk 

Kontaktná osoba: Mgr. Ján Šimulčík, tel. 0905704677, e-mail: jan.simulcik@gmail.com 

 

2. Slovník spoločného obstarávania (CPV): 

55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 

55524000-9 Služby hromadného stravovania pre školy 

92330000-3 Služby rekreačných oblastí 

 

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah:   

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť ubytovanie a stravovanie žiakov tercie - 3. ročníka 

OSG počas LVVK.   

- termín pobytu od 28.02.2016 - 4.3.2016 

-  ubytovacie zariadenia pre cca - 30 žiakov   

- zabezpečenie ubytovania a stravovania pre 2 pedagógov  

-  kvalitné hotelové ubytovanie  2 - 4 posteľových izbách s nábytkom a dostatočným 

úložným priestorom, vlastným sociálnym zariadením, wellness priamo 

v ubytovacom zariadení 

- komplexné vybavenie objektu:  hotelová  jedáleň,  spoločenská miestnosť  s TV a 

príslušenstvom 

-  strava 3 x denne,  celodenný pitný režim 

- 5 dňový skipas na vleky v stredisku 

- vzdialenosť zariadenia: max. 300 km zo Senca  

- ubytovanie priamo pri stanici lyžiarskych vlekov do 50m od vlekov 

- nadmorská výška strediska min. 800m n.m. 

- lyžiarske stredisko min. so 3 - 4 lyžiarskymi vlekmi  

-  lyžiarske zjazdovky stredne ťažké a ľahké - s možnosťou umelého zasnežovania - v 

stredisku, priamo pri vlekoch bufet s možnosťou posedenia vo vnútri, alebo na 

prekrytej terase  
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3.1. verejný obstarávateľ požaduje obhliadku ubytovacieho zariadenia.   

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  

Cenovú ponuku nemožno rozdeliť, predloženie ponuky iba na celý predmet obstarávania.   

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 150,- € s DPH / žiak   

6. Jazyk: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.     

7. Termín a miesto predloženia cenových ponúk:   

Ponuky treba predložiť najneskôr dňa  31.12.2015 do 12:00 hod. poštou, e-mailom, resp. osobne na 

adresu sídla uvedenú v bode 1. tejto výzvy. Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.4.2016   

8. Cena: 

 Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či 

je uchádzač platiteľom DPH.   

9. Podmienky financovania:  

Faktúra bude vystavená po uskutočnení LVVK. Lehota splatnosti faktúry je 14 kalendárnych dní odo 

dňa jej doručenia.   

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

 Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH.      

V Senci dňa: 1.12.2015          

 

RNDr. Jozef Radzo, riaditeľ školy 


