Výzva na predkladanie ponúk č. 01/2018
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Elektronická pošta:
Typ verejného obstarávateľa:
obstarávaní

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA A SLUŽIEB
Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo
17053846
2020570651
Ing. Erika Šušková
Ing. Iveta Bodnárová
041/552 23 48
veducatec@sosno.sk
verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1 písm. d) zákona o verejnom

2. Druh zákazky
Zákazka na poskytovanie služieb.

3. Názov zákazky
“Zabezpečenie ubytovacích, stravovacích služieb a dopravy v rámci lyžiarskeho a
snowboardingového kurzu pre žiakov Strednej odbornej školy podnikania a služieb v Námestove“

4. Opis predmetu zákazky










Lyžiarsky a snowboardingový výcvikový kurz pre max. 89 žiakov 1. ročníka SOŠpas Námestovo.
Pedagogický dozor – max. 7 učiteľov (ich počet závisí od počtu žiakov, ktorí skutočne nastúpia
na lyžiarsky a snowboardingový kurz) a 1 zdravotník.
Všetky služby spojené s pobytom pre pedagogický dozor - 7 učiteľov a 1 zdravotníka zdarma.
Termín lyžiarskeho a snowboardingového kurzu od 28. 01. 2019 (pondelok) do 01. 02. 2019
(piatok).
Termín lyžiarskeho a snowboardingového kurzu je pevný, nie je možná jeho zmena, ani
rozdelenie lyžiarskeho a snowboardingového kurzu do dvoch termínov, alebo do viacerých
lyžiarskych stredísk.
Ubytovanie v 2 - 4 posteľových izbách na 4 noci pre všetkých účastníkov pobytu s vlastným
sociálnym zariadením (WC, sprcha), TV a chladničkou.
Areál ubytovania ohradený a monitorovaný kamerami.
Všetky izby musia byť schválené regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
























Vzdialenosť lyžiarskeho strediska maximálne do 40 km od mesta Námestovo.
Požadujeme zabezpečiť dopravu žiakov, pedagogického dozoru a zdravotníka z Námestova (zo
SOŠpas Námestovo) do ponúkaného lyžiarskeho strediska.
Ubytovanie priamo v centre lyžiarskeho strediska, alebo maximálne do 15 minút jazdy autobusom
z a do lyžiarskeho strediska. V druhom prípade požadujeme zabezpečiť zdarma prepravu žiakov,
pedagógov a zdravotníka z lyžiarskeho strediska ku lyžiarskemu svahu, z lyžiarskeho svahu do
lyžiarskeho strediska.
Lyžiarske stredisko s nadmorskou výškou min. 700 m. n. m.
Požadované umelé zasnežovanie a každodenná úprava lyžiarskych vlekov.
Vhodné podmienky pre začiatočníkov aj pre pokročilých lyžiarov.
Stredisko, ktoré obsahuje zjazdovky ľahké, stredné, ťažké. Lyžiarske trate spolu min. dĺžka 16 km.
Rôzne vleky, sedačková lanovka.
Lyžiarska permanentka (skipas) na celý pobyt platný v celom stredisku v cene pre všetkých žiakov.
Lyžiarska permanentka (skipas) na celý pobyt platný v celom stredisku zadarmo pre
max. 7 učiteľov a 1 zdravotníka.
Možnosť zapožičania zdarma kompletnej lyžiarskej výstroje pre žiakov (počet bude upresnený).
Uzamykateľná lyžiareň pre odkladanie lyžiarskej výstroje (v prípade dochádzania miestnosť na
svahu).
Strava aj vegetariánska a strava pre celiatikov. Rozmanitosť stravy podľa normy školského
stravovania s prihliadnutím na zdravú výživu. Jedálny lístok je potrebné zaslať škole na
odsúhlasenie minimálne jeden týždeň pred nástupom na lyžiarsky a snowboardingový kurz.
Strava pre max. 7 pedagógov a 1 zdravotníka zdarma.
Zabezpečenie pitného režimu pre všetkých žiakov, aj pre pedagógov a 1 zdravotníka zdarma.
Požadovaná prednášková a spoločenská miestnosť s audiovizuálnou technikou, kde sa môže
organizovať zábavný, alebo vzdelávací program.
Požadujeme zabezpečiť zadarmo odbornú prednášku prvej pomoci (horská služba....).
Požadujeme wellnes (návšteva welnesu v určený oddychový deň – bude upresnený).
Požadujeme ohradený svah na preteky (deň bude upresnený).
Možnosť parkovania osobného automobilu priamo pri lyžiarskom stredisku.
Deň nástupu na lyžiarsky výcvik v pondelok o 10:00 hod. a lyžiarskeho výcviku v piatok o 12:00
hod..

5. Miesto dodania predmetu zákazky
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo a vysúťažené
lyžiarske stredisko.

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
5241000-1 Služby poskytované v dovolenkových strediskách
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál
92620000-3 Služby súvisiace so športom
60130000-8 Služby osobnej cestnej dopravy na osobitné účely
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Predpokladaná celková hodnota zákazky pri obsadení lyžiarskeho a snowboardingového kurzu
maximálnym počtom žiakov - 89 žiakov je 11 125,00 EUR bez DPH.

9. Trvanie zmluvy
Výsledkom verejnej súťaže bude Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená na dobu určitú po
nadobudnutí účinnosti zmluvy.
Zmluva o poskytovaní služieb nadobúda platnosť dňom ich podpisu štatutármi oboch zmluvných v
strán.
V prípade, ak návrh Zmluvy o poskytovaní vypracovaný uchádzačom v ponuke uchádzača nebude v
súlade s príslušnými požiadavkami verejného obstarávateľa, uvedenými v týchto súťažných
podkladoch, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo takýto návrh Zmluvy o poskytovaní služieb
neprijať.
V prípade, ak uchádzač odmietne uzavrieť Zmluvu o poskytovaní služieb môže verejný obstarávateľ
požadovať náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti uzavrieť zmluvu, podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
Zmluvu o poskytovaní služieb je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou
písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho príspevku na LVK.







Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby.
Fakturácia na základe reálneho počtu zúčastnených žiakov (max. 89).
Platba sa uskutoční po poskytnutí služby (po ukončení kurzu) na základe vystavenej faktúry.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia.
Verejný obstarávateľ nie je platiteľom DPH.

11. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:






Vyplnená príloha č. 1 kritérium na hodnotenie cenových ponúk. Uchádzačom navrhovaná
celková zmluvná cena za predmet obstarávania bude vyjadrená položkovite, ale aj celkovo v
EUR s DPH. Celková cena je súčtom všetkých položiek cenovej ponuky.
Doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky podľa §32 ods. 1 písm. e)
v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Kópia uvedeného dokladu
nemusí byť úradne overená.
Potvrdenie príslušného RÚVZ, že ubytovacie zariadenie môže poskytovať takéto služby.

12. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky:
Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 05. 11. 2018 do 8:00 hod.
Cenové ponuky je možné zaslať poštou, kuriérom alebo doručiť osobne na kontaktnú adresu uvedenú
v bode 1.: Stredná odborná škola podnikania a služieb, Hattalova 968/33, 029 02 Námestovo, najneskôr
v lehote na predkladanie ponúk.
Ponuku je uchádzač povinný predložiť v jednom origináli (v listinnej forme).
Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. Ponuku vloží do samostatného nepriehľadného
obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený a zabezpečený proti nežiaducemu
otvoreniu a označený požadovanými údajmi
Na vrchnom obale/obálke ponuky, uchádzač uvedie:
Adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: Stredná odborná škola podnikania a služieb
Adresa uchádzača: Hattalova 968/33
Označenie „súťaž LVK 2018/2019 – neotvárať“
Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do vyhodnotenia cenových ponúk a bude
vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.
Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma.
13. Vyhodnotenie ponúk na základe
Kritérium: Najnižšia celková zmluvná cena v EUR s DPH na 1 žiaka/celý pobyt (5 dní – od
pondelka do piatka). V cene bude zahrnuté, ubytovanie, stravovanie, doprava, skipas, pitný režim
a ostatné požiadavky zadané v opise predmetu zákazky).
Uchádzačom navrhovaná celková zmluvná cena za predmet zákazky bude vyjadrená v EUR s DPH.
Celková cena je súčtom všetkých položiek priloženej prílohy č. 1.

14. Ďalšie informácie
Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia poradia
jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu. Úspešným
uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste.

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a
súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom
jazyku.
Všetky náklady a výdavky, spojené s prípravou a predložením ponuky, znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených
ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola súťaž zverejnená, alebo ak nastane niektorá z
okolností uvedených v § 46, zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

15. Prílohy k výzve
Príloha č. 1 - Kritérium na hodnotenie ponúk

Dátum: 15. 10. 2018

Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby za proces verejného obstarávania
Ing. Iveta Bodnárová

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

Meno, priezvisko a podpis zodpovedného riadiaceho pracovníka
Ing. Erika Šušková

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

Príloha č. 1

Kritérium na hodnotenie ponúk

Názov

Jednotka

Minimum

Maximum

Ubytovanie (4 noci)

cena/ žiak /4 noci

70 žiakov

89 žiakov

Strava - plná penzia (5 dní)

cena/ žiak/ 5 dní

70 žiakov

89 žiakov

Lyžiarsky lístok (skipas) (5 dní)

cena/ žiak/ 5 dní

70 žiakov

89 žiakov

Pitný režim (5 dní)

cena / žiak/ 5 dní

70 žiakov

89 žiakov

cena / žiak

70 žiakov

89 žiakov

Doprava z Námestova do
lyžiarskeho strediska
Celková cena v € s DPH
(1 žiak/celý pobyt)
Celková cena v € s DPH
(max. 89 žiakov celý pobyt)

Celková cena
s DPH 1 žiak
(celý pobyt)

