Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
Študijné odbory: 2675 M Elektrotechnika

2561 M Informačné a sieťové technológie
systémy

3918 M Technické lýceum

2563 Q Počítačové

Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 6 a §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Krajina:
Internetová adresa organizácie:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44, 040 01 Košice
00161756
Slovenská republika
http://www.spseke.sk/
SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
Ing. Milan Schvarzbacher, MBA
+421 55 6332311
schvarzbacher@spseke.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode Výzvy
na predkladanie ponúk (ďalej len „Výzva“).
II. OPIS
Názov zákazky:
Druh zákazky:
CPV:

Lyžiarsky kurz
Služba
80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
80415000-6 Lyžiarska škola
55241000-1 – Služby poskytované v dovolenkových strediskách
60100000 - 9 Služby cestnej dopravy

Hlavné miesto dodania:

SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice

NUTS kód:SK042
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka služieb v rámci lyžiarskeho kurzu na denné
dochádzanie pre žiakov 2. ročníka SPŠE Košice v maximálnom počte 175 žiakov rozdelených
na dva turnusy (1. turnus: 17.01. – 21.01.2022 a 2. turnus: 24.01. – 28.01.2022) a doprava do
miesta realizácie lyžiarskeho kurzu na základe špecifikácie požadovaných služieb uvedených
v Prílohe č.2.
1. Súčasťou služieb lyžiarskeho kurzu je:
• Lístok na vlek / Skipas počas lyžiarskeho kurzu (5 dní, dva turnusy),
• Požičanie lyžiarskeho výstroja počas lyžiarskeho kurzu (5 dní, dva turnusy) - (lyže,
lyžiarky, palice, prilba)
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Požičanie lyžiarskeho výstroja počas lyžiarskeho kurzu (5 dní, dva turnusy) - (snowboard,,
lyžiarky, prilba)
Zabezpečenie certifikovaného inštruktora lyžovania počas lyžiarskeho kurzu (5 dní, dva
turnusy), 1 x inštruktor na max. 10 žiakov, počet výučbových hodín na jeden deň - 5 hodín,
Zabezpečenie certifikovaného zdravotníka počas lyžiarskeho kurzu (5 dní, dva turnusy),
Stravovanie + pitný režim počas lyžiarskeho kurzu (5 dní, dva turnusy) – (desiata, polievka,
hlavné jedlo, pitný režim - teplý nápoj),
Poistenie počas lyžiarskeho kurzu (5 dní, dva turnusy),
Autobusová doprava (dva autobusy) počas lyžiarskeho kurzu (5 dní) v dvoch turnusoch na
max. počet 175 žiakov:
miesto pristavenie: konečná zastávka električiek pri štadióne TJ Lokomotíva,
čas odchodu z Košíc: 08:00 hod.
čas odchodu z lyžiarskeho strediska: 15:00 hod.

Uchádzač predloží:
•
•

vyplnený (podpísané a opečiatkované) „Návrh na plnenie súťažných kritérií“ Príloha č. 1,
vyplnenú (podpísané a opečiatkované) „Špecifikáciu požadovaného tovaru“ – Príloha č.2.

Predpokladaná hodnota zákazky: 27 016,67 EUR bez DPH.
III. PODMIENKY ÚČASTI
Uchádzač predloží vyplnený „Návrh na plnenie súťažných kritérií“ v zmysle Prílohy č. 1 tejto
Výzvy. Pri vypracovaní návrhov na plnenie kritérií bude uchádzač vychádzať zo samotnej
Výzvy a z Prílohy č. 2 tejto Výzvy.
IV. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum:
Čas:

02.12.2021
10:00 hod.

Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk, uvedenej v bode IV. tejto Výzvy
jedným z troch nasledujúcich spôsobov:
• elektronicky na e-mailovú adresu: schvarzbacher@spseke.sk (predložená v takom
komunikačnom formáte, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu napr. pdf.),
• písomne poštou na hore uvedenú adresu,
Ponuka, predložená písomne prostredníctvom pošty, musí byť vložená do samostatnej
nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, zabezpečená proti neoprávnenému
otvoreniu a označená nasledovnými údajmi:
 adresa predkladania ponúk,
 názov a adresa uchádzača,
 označenie: „Zákazka podľa zákona 343/2015 Z. z. – NEOTVÁRAŤ“,
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 označenie heslom zákazky: „Lyžiarsky kurz“
• osobne na hore uvedenú adresu.
Ponuka, predložená písomne prostredníctvom osobného doručenia, musí byť vložená
do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená, zabezpečená proti
neoprávnenému otvoreniu a označená nasledovnými údajmi:
 adresa predkladania ponúk,
 názov a adresa uchádzača,
 označenie: „Zákazka podľa zákona 343/2015 Z. z. – NEOTVÁRAŤ“,
 označenie heslom zákazky: „Lyžiarsky kurz“
Ponuka musí byť doručená písomne alebo osobne na adresu SPŠ elektrotechnická,
Komenského 44, 040 01 Košice.
V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
•

najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH

VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Víťaznému uchádzačovi verejný obstarávateľ zašle objednávku na za celý predmet zákazky
vrátane DPH uvedený v Prílohe č.2.
Verejný obstarávateľ požaduje vyúčtovanie skutočného počtu účastníkov lyžiarskeho kurzu.
Súčasťou vyúčtovanie bude zoznam žiakov po dňoch a turnusoch, ktorý bude podkladom
k vyúčtovaniu. Vo výzve je uvedený max. počet účastníkov, ktorý sa môže počas lyžiarskeho
kurzu zmeniť z dôvodov, ktoré verejný obstarávateľ nevie ovplyvniť (choroba žiaka, úraz žiaka
apod.).
Verejný obstarávateľ disponuje maximálnymi finančnými prostriedkami vo výške 150,00 EUR
s DPH na žiaka (t.j. pri 175 žiakoch – 26 250,00 EUR s DPH).
Verejný obstarávateľ uzavrie s víťazným uchádzačom zmluvný vzťah len v prípade priaznivej
pandemickej situácie COVID-19.
Dátum vyhotovenia Výzvy: 24.11.2021
Výzvu vypracoval: Ing. Milan Schvarzbacher, MBA, ZRŠ pre ekonomické a technické úlohy
Schválil: Ing. Štefan Krištín, riaditeľ školy ...................................................................
Prílohy:
Príloha 1:
Príloha 2:

Návrh na plnenie súťažných kritérií
Špecifikácia požadovanej služby
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