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Výzva na predkladanie ponúk
podl‘a * 6 a *117 zákona Č. 343 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskoršich predpisov (ďalej Jen „zákon“)

Výzva na predkladanie cenovej ponuky slúži prednostne na určenie predpokladanej hodnoty
zákazky v zmysle 5 6 zákona o verejnom obstarávaní a následne na zadávanie zákazky podra 5 117
zákona o verejnom obstarávaní, všetko za podmienky, že oslovené hospodárske subjekty
v postavení uchádzača budú spÍňať stanovené podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky
určené v tejto výzve.

I. NÁZOVg ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO
OBSTARÁVATEUA

Názov organizácie: Gymnázium Komenského 32, Trebišov
Adresa organizácie: Komenského 32, 075 01 Trebišov
IČO: 00161241
Krajina: Slovenská republika
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa(URL); httD;/Jwww.pvmtv.sk
Kontaktné miesto: Gymnázium Komenského 32, 075 01 Trebišov
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Sokolová, zástupca pre TEC
Statutárny zástupca: PaedDr. Mária Kašaiová
Tel. kontakt: 0566722260,0918438 151
E-mail; skola~gymtv.sk

Ďalšie informácie možno získat‘ na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode Výzvy na predkladanie
ponúk (ďalej Jen „Výzva“).

II. OPIS

Názov zákazky: Lyžiarsky kurz
Druh zákazky; Služba
CPV; 80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby

5524 1000-1 Služby poskytované v dovolenkových strediskách

Hlavné miesto dodania: Gymnázium Komenského 32, 075 01 Trebišov

NUTS kód: SK042
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Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka služieb v rámci lyžiarskeho kurzu pre žiakov 2. ročníka Gymnázia
Komenského 32 v Trebišove v maximálnom počte 50 žiakov pre jeden turnus od 14.2.2022 do 18.2.20222 a
realizácia lyžiarskeho kurzu na základe špecifikácie požadovaných služieb uvedených v Prílohe č.2.

1. Súčasťou služieb lyžiarskeho kurzu je;
. Lístok na vlek (Skipas počas Iyžiarskeho kurzu pre 5 dní).
. Stravovanie + pitný režim počas lyžiarskeho kurzu (5 dní) — (raňajky, obed, večera +

pitný režim, začiatok v pondelok obed, koniec v piatok raňajky).
. Ubytovanie počas [K (4 noci)

Uchádzač predloží:

. vyplnený (podpísaný a opečiatkovaný) „Návrh na plnenie súťažných kritérií“ Príloha Č. 1,

. vyplnenú (podpísanú a opečiatkovanú) „Špecifikáciu požadovanej služby“ — Príloha č. 2.

. vyplnenú (podpísanú a opečiatkovanú) Zmluvu Č. 01/2022

. vyplnenú Prílohu Č. 3

Prcdpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená na základe poskytnutých informácií a cenových
ponúk doručených v rámci tohto VO, všetko v zmysle 5 6 zákona o verejnom obstarávaní.

III. PODMIENKY ÚČASTI

Uchádzač predloži vyplnený „Návrh na plnenie sút‘ažných kritérií“ v zmysle Priloky Č. I tejto Výzvy. Fri
vypracovaní návrhov na plnenie kritérií bude uchádzač vychádzať zo samotnej Výzvy a z Prílohy Č. 2 tejto
Výzvy. Uchádzač vyplní, podpíše a opečiatkuje Zmluvu Č. 01/2022.

IV. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum: 10.02.2022
Čas: 10:00 hod.
Ucbádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk, uvedenej v bode IV. tejto Výzvy jedným z troch
nasledujúcich spósobov:

. elektronicky na e-mailovú adresu: skola@gvmtv.sk (predložená v takom
komunikačnom formáte, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu napr.
pdf.),

. písomne poštou na hore uvedenú adresu,
Ponuka, predložená pisomne prostredníctvom pošty, musí byť vložená do samostatnei nepriehl‘adnei
obálky, ktorá musí byt‘ uzatvorená. zabezpečená proti neoprávnenému otvoreniu a označená
nasledovnými údajmi:

- adresa predkladania ponúk,
- názov a adresa uchádzača,
- označenie: „NEOTVÁRAŤ“,

- označenie heslom zákazky: „Lyžiarsky kurz v roku 2022“
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. osobne na hore uvedenú adresu.
Ponuka, predložená pisomne prostredníctvom osobného doručenia, musí byť vložená do samostatnel
nepriehľadnej obálky. ktorá musí byť uzatvorená, zabezpečená proti neoprávnenému otvoreniu a
označená nasledovnými údajrni:

- adresa predkladania ponúk,
- názov a adresa uchádzača,
- označenie: „NEOTVÁRAÝ“,
- označenie heslom zákazky: „Lyžiarsky kurz v roku 2022“

Ponuka musí byť doručená písomne alebo osobne na adresu Gymnázium,
Komenského 32, 075 01 Trebišov, alebo elektronicky na adresu skola(ä~ymtv.sk.

V. KRITÉRIÁVYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vvhodnotenie ponúk: .

. najnižšia celková cena za celý precimet zákazky vrátane DPH

VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

S vfťazným uchádzačorn verejný obstarávateľ zašle podpíše Zrnluvu Č. 0 1/2022 na za celý
predmet zákazky vrátane DPH uvedený v Prílohe č.1 a v Prilohe č.2.
Verejný obstarávateľ požaduje vyúčtovanie skutočného počtu účastníkov lyžiarskeho kurzu. Súčast‘ou
vyúčtovanie bude zoznam žiakov, ktorý sa zúčastnia turnusu. Vo výzve je uvedený max. počet
účastníkov, ktorý sa móže počas lyžiarskeho kurzu zmeniť z dávodov, ktoré verejný obstarávateľ nevie
ovplyvniť (choroba žiaka, úraz žiaka a pod.).
Verejný obstarávateľ uzavrie s víťazným uchádzačom zmluvný vzťah Jen v pripade priaznivej pandemickej
situácie COVID-19.
Kupujúci má právo bez stoma odstúpiť od zmluvy ( storno poplatok nie je možné zaplatiť z príspevku ministra
školstva, vedy, výskuniu a športu), ak epidemiologická situácia na Slovensku (COVID 19) nedovolí
uskutočňovať školám športové výcviky (lyžiarske kurzy) v roku 2022 na základe rozhodnutia ministra školstva,
vedy, výskumu a športu a ÚVZ SR.

Dátum vyhotovenia Výzvy: 3.02.2022
Výzvu vypracovala: Mgr. Anna Sokolová, ZRŠ pre TEČ

Schválila: PaedDr. Mária Kašaiová, riaditeľka školy

Prílohy:
Priloha 1: Návrh na pinenie súťažných kritérií
Priloha 2: Špecifikácia požadovanej služby

Zmluva č. 01/2022




