
 
GYMNÁZIUM IVANA HORVÁTHA, Ivana Horvátha 14, 821 03 Bratislava 

web: horvatha.edupage.org 

kontakt: +421 2 43 41 30 68 

 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 
na zadanie zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na: 
 

 
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 

 
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov: Gymnázium Ivana Horvátha 
Sídlo:   Ivana Horvátha 14 
PSČ :   821 03 Bratislava 
Mesto/obec: Bratislava - Ružinov 
Štát : Slovenská republika 
IČO: 17337062 
Kontaktná osoba: RNDr. Darina Holubová 
Telefón: +421 2 43 41 30 68 
e-mail: darina.holubova@horvatha.sk 

 
2) Typ zmluvy: 
  Objednávka na predmet zákazky 

 
3) Miesto: 
   Gymnázium Ivana Horvátha 
    Ivana Horvátha 14 
    821 03 Bratislava 

 
4) Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre žiakov Gymnázia Ivana 
Horvátha na dva turnusy. 

 
4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich  
so zabezpečením a plnou realizáciou lyžiarskeho výcviku v rozsahu piatich 
vyučovacích dní, vychádzajúc zo štátneho vzdelávacieho programu pre školy - 
Smernica č. 19/2017. Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie pravidelnej 
dennej dopravy a poskytnutia služieb stravovania.  

Počet obslužného personálu t. j. pedagogický dozor a zdravotník: 4 osoby na turnus.  

Opis požadovaných služieb: 

a) Penzión v blízkej dostupnosti (maximálne 10 km) lyžiarskeho strediska Ski 
Jasná Chopok-juh a Ski Mýto s kapacitou do 60 osôb. 

b) Penzión by bol k dispozícii len žiakom a učiteľom GIH, teda bez prítomnosti 
iných hostí, ktorí by mohli narušiť priebeh kurzu. 

c) 2 - 4 lôžkové izby so samostatnými kúpeľňami a WC, wifi pripojením. 

d) Penzión vybavený reštauráciou, lyžiarňou a spoločenskou miestnosťou pre 
možnosť tvorby večerných programov, dataprojektor a notebook na 
prezentácie a výučbu metodiky lyžovania. 



e) Plná penzia, raňajky formou švédskych stolov, neskorší obed podávaný 
v mieste ubytovania okolo 14:30 hodiny, teplá večera, pitný režim. 

f) Zabezpečenie autobusovej dopravy z Bratislavy do penziónu a späť 
a denného skibusu k lyžiarskym svahom. 

g) 5-dňový celodenný skipas Ski Jasná, resp. Ski Mýto s možnosťou rozdeliť 
výcvik začiatočníkov a pokročilých. 

h) Zabezpečenie kvalifikovaného lyžiarskeho inštruktora na výcvik počas celého 
kurzu. 

i) Na 15 žiakov 1 pedagóg zdarma. 

j) Rovnaké ceny a podmienky pre oba kurzy. 

k) Požadované termíny kurzov:  26.1.-31.1.2020 

15.3.- 20.3.2020 

Požiadavky na spracovanie ponukovej ceny:  
Uchádzač predloží ponuku na celý rozsah požadovaných služieb predmetu zákazky 
na 1 osobu študenta, tzn. cena nákladov na 1 študenta bude zohľadňovať cenu 
služieb: služby lyžiarskeho strediska, stravovania, dopravy a realizáciu kurzu. 
Uchádzač svoju ponuku predloží ako vyjadrenie celkovej hodnoty požadovaných 
služieb v EUR s DPH na 1 osobu študenta. V prípade zistenia, že uchádzač 
nenacenil všetky požadované služby, nebude jeho ponuka prijatá.  
Uchádzačom navrhovaná celková cena na 1 osobu študenta pre predmet zákazky 
bude vyjadrená v EUR s DPH. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne 
navýšenie cien z dôvodu nedostatočného preštudovania podmienok uvedených vo 
výzve na predloženie ponúk o sadzbu DPH pri tvrdeniach, že navrhovaná ponuka 
bola vyjadrená v EUR bez DPH. Neplatič DPH svoju ponuku uvedie ako cenu 
celkovú, pričom na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní. 

 

5) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky: 
      Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť. 
 
6) Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania  
     (CPV) 

  55500000-5 – Služby jedální a hromadného stravovania  
60000000-8 - Dopravné služby /bez prepravy odpadu/  
92620000-3 - Služby súvisiace so športom 

 
7) Predpokladaná hodnota celej zákazky v EUR: 
 Predpokladaná hodnota zákazky je 19 000,00 EUR bez DPH. 1 žiak = 228,00 € bez 

DPH.  
 

8) Lehota, miesto a spôsob predkladania cenových ponúk: 
Lehota na doručenie ponúk je do  04. 12. 2019   do 12:00 hodiny. Ponuka predložená po 
lehote nebude akceptovaná a vyhodnocovaná. 
Ponuku doručiť e-mailom na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy, osobne alebo poštou 
na adresu uvedenú v bode č. 3. 
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR s DPH.    
 
 
  



9) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa formou 
bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej 
doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. 

 

 
10) Kritéria na hodnotenie ponúk 
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe najlepšieho pomeru ceny na  
celý predmet obstarávania s DPH vrátane všetkých prác a kvality. Uchádzač uvedie 
cenovú kalkuláciu  samostatne za nasledovné poskytnuté služby: 

a) Ubytovacie služby na osobu a noc 
b) Cena za skipas na 5 dní 
c) Prepravné služby 
d) Cena za poskytnutie inštruktora  

e) Miestna daň 
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky. 
 Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky. 
 
11) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  

- nebude predložená ani jedna ponuka,  

- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym 
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,  

- ak ponuky prevýšia rozpočet verejného obstarávateľa, 

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 
 
Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú 
spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 
V Bratislave, dňa 27. 11. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 RNDr. Eva Stanková 
 riaditeľka 


