
Výzva na predkladanie ponúk 
 
 
Predmet ponuky:  Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz pre žiakov strednej školy 
 
Druh zákazky:  Zákazka podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 
Názov zákazky:  Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz pre žiakov strednej školy 
 
Obstarávateľ:  Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb  
 Farského 9 
 851 01 Bratislava 
 
IČO:  17054281  
 
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Adamišin 
E-mail: juraj.adamisin@farskeho.sk 
Telefón: 0905 409 466  
 
Spôsob doručovania  
ponúk:  e-mail: juraj.adamisin@farskeho.sk  
pošta:  Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb  
 Farského 9 
 851 01 Bratislava 
 
 
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4 875,- EUR  

Lehota na predkladanie ponúk je do 7. januára 2019, 13.00 h 
 
Najnižšia cena za poskytnutie celého rozsahu podľa špecifikácie v opise predmetu 
obstarávania  
1. Celkové obstarávacie náklady na predmet obstarania (váha) 100 % 
 
Opis predmetu obstarávania: 
 
Počet pobytu: 5 nocí - kompletných služieb 
Požadovaný termín: od 26. január 2020 do: 31. januára 2020 
Počet žiakov do: 39 osôb 
Počet pedagógov do: 2 osoby 
 
Celodenná strava: min. 3 x denne 
Pitný režim: počas celého pobytu 
 
Skipas: celodenný 
Vzdialenosť zariadenia od sídla školy: do 350 km 



Vzdialenosť stravovacieho zariadenia: v mieste ubytovania alebo do max. 50 m 
Vlastné sociálne zariadenie na izbách: áno 
Spoločenská miestnosť v mieste ubytovania: áno 
Nadmorská výška: minimálne 800 m.n.m. 
Možnosť príjazdu autobusu k miestu ubytovania (max 50 m): áno 
 
Vzdialenosť svahu od ubytovacieho zariadenia: do 100 m 
Vlek: POMA, alebo sedačka 
 
Kritérium výberu – najvyššie hodnotenie: najnižšia cena = 100 % 
 
Vyhodnotenie ponúk: 

Vyhodnotenie ponúk bude dňa 09. 01. 2020.  Po vyhodnotení predložených cenových ponúk 

obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali 

výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. 

Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 

 
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky zákazky podľa § 117 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov nie je možné podať  námietky v zmysle § 170, ods. 8, odst. b) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

- obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za 

úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi.  

 

Dôvody zrušenia zadania zákazky: 

– nebola predložená ani jedna ponuka; 

– ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy; 

– zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená; 

 

 

V Bratislave dňa: 17. 12. 2019  

 

 

 

                                                                                                               ................................................. 

                                                                                                                     PaedDr. Jozef Horák 

                                                                                                                           riaditeľ SOŠ 



 


