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Výzva na predloženie ponuky, 

špecifikácia zákazky 
 

 
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice ako verejný obstarávateľ, zverejňuje týmto výzvu na 
predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou na ďalej špecifikované  služby, zabezpečovanú v súlade 
s § 117 zákona č. 343/2015 Z.Z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“). 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
     Adresa organizácie:  Stredná športová škola Trieda SNP 104, 040 11  Košice  
       IČO :                          00 521 965                          
       Kontaktná osoba:      PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka      
       Telefón:                     055/ 6415166                      
       E-mail:                       skola@ssske.sk                     
       Internetová adresa:   www.ssske.sk 
 

2. Všeobecná špecifikácia zákazky:  
Názov predmetu obstarávania:      Lyžiarsky kurz  2020 
Druh zákazky:                                Služby (príloha č.1 zákona č.343/2015 Z.z) 
CPV kódy:                                      55100000-1 Hotelové služby 
                                                       55241000-1 Služby poskytované v dovolenkových strediskách 
                                                       55242000-8 Služby poskytované v dovolenkových domoch 
                                                       55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál     
 

3. Funkčná špecifikácia zákazky:  
Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu pre žiakov Strednej športovej školy Trieda SNP 104 Košice. 

 
4. Doplňujúce údaje:              

 termín kurzu:       13.1.2020 – 17.1.2020 

 Dĺžka pobytu 5 dní / 4 noci   

 ubytovanie –  v 2,3,4 posteľových  izbách s vlastným sociálnym zariadením  

 počet žiakov :    max  95 na  termín    

 strava 5x denne, pitný režim 

 raňajky v deň  odchodu 

 pobyt zdarma pre inštruktorov (na 11 žiakov 1 inštruktor) 

 pobyt zdarma pre zdravotníka 

 vlek pre úplných začiatočníkov, pre stredne pokročilých, pre zdatných  

 skipas na celú dĺžku pobytu 

 uzamykateľný priestor pre odkladanie lyžiarskej výstroje 

 zapožičanie lyžiarskeho vybavenia (lyže, lyžiarky, palice, prilba)  

 vzdialenosť do 250 km  

 v prípade nerealizovania lyžiarskeho kurzu z dôvodu nevyhovujúcich poveternostných a snehových 

podmienok – odstúpenie od zmluvy/objednávky bez storno poplatku.    

 
5. Spôsob predloženia cenovej ponuky: 

 V poskytnutej informácii sa uvedie cena  za osobu  bez DPH a s DPH 

 Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, 
pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Ak 
oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie 
o predpokladanej navrhovanej cene.  
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky:     max    133,00 €  /    žiaka, suma s DPH  
7. Miesto dodania predmetu zákazky:  Stredná športová škola Trieda  SNP 104, 040 11 Košice  

 

mailto:sgke@sportgymke.sk
http://sportgymke.edupage.org/


8. Kritérium hodnotenia:   
Cena na celý predmet zákazky za ekonomicky najvýhodnejších podmienok v pomere kvalita/cena 
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.  

 
9. Lehota na predkladanie ponuky do: 15.10.2019 

- e-mailom na adresu skola@ssske.sk, poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa.  
- Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy; 
- Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; 

 
10. Podmienky financovania:  

Predmet zákazky sa bude financovať z príspevku na LK 2020. Cena uvedená  v ponuke je záväzná.  
        Obstarávateľ neposkytuje preddavok.  

11.   Ďalšie informácie:  

a) Predložená ponuka bude podkladom pre obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. v znení 
neskorších predpisov pre výber dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117, preto z nej 
nevyplývajú pre verejného obstarávateľa žiadne záväzky.  

b) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom/písomne oboznámení s výsledkom 
vyhodnotenia. 

c) Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka.  
d) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  

 
 
 
 
V Košiciach 7.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


