
VYZVA NA PREDKLADANIE PONUK
na zákazku s nízkou hodnotou

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnenĺ
niektorých zákonov

Identif ikačné údaje verejného obstarávatel' a:

1.    Verejný obstarávatel':
Názov: Gymnázium, Ul.17. novembra 1180, Topoľčany
So sídlom: Ul.17. novembra 1180/16, 955 01  Topoľčany
Zastúpený: PaedDr. Martinou Mazáňovou, PhD. , riaditel'kou školy
IČo: oo  16o 440
DIČ: 2021291415
telefóme číslo: +421911  195 626, 038/5324747
e-mail : martina.bartekova@gymnaziumtopolcany. sk

Predmet zákazky
Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu pre Žiakov Gymnázia, U1.17.novembra 1180, Topoľčany

•     1. kurz : od23.01.2023 do 27.01.2023, 64 žiakovztoho 39 dievčata25 chlapcov+ 6

pedagogický dozor,  t.j. spolu 70 osôb
•     2. kurz : od 13.02.2023 do  17.02.2023, 67 Žiakov z toho 43 dievčat a 24 chlapcov + 6

pedagogický dozor, t.j. spolu 73 osôb
®

2. Názov zákazky: „Lyžiarsky kurz pre žiakov Gymnázia, Ul.17.novembra 1180, Topoľčany"

3. Druh zákazky: tovary a služby

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
55110000-4 Hotelové ubytovacie služby

5. Miesto konania: Lyžiarske stredisko Donovaly

6. Predpokladaná hodnota celej zákazky s DPH: je max.19.650 Eu s DPH

7. Opis predmetu zákazky (Požiadavky pre zabezpečenie ]yžiarskeho kurzu):

Pre každý kurz požadujeme:

-     ubytovanie: 4 noci

-     stravovanie: 3x denne, začat' v pondelok obedom a končiť piatok raňajkami

-     nakaždých l0 žiakov l pedagóg zdarma

-     v cene miestne poplatky

-     možnosť spoločenských hier, relaxácie po lyžovanĺ v mieste ubytovania

-     zotavovacie zariadenie musí vyhovovat' požiadavkám prĺslušnej legislatívy



Výsledok verejného obstarávanía

8.Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o poskytnutĺ služieb

9. TNanie zmluvy alebo lehota dodania:

Lehota dodania služby od 23.01.2023 do 27.01.2023 a od  13.02.2023 do  17.02.2023

Čas plnenia bude dohodnutý v zmluve.

10. Obchodné a p]atobné podmienky:

Predmet  zákazky  bude  financovaný  z rozpočtových  prostriedkov  verejného  obstarávateľa
fomou bezhotovostného platobného styku v 2 termínoch. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní
odo  dňa  jej  doručenia  verejnému  obstarávateľovi.  Verejný  obstarávateľ  zálohovú  fáktúru
neakceptuje, zálohu neposkytuje. Bez stomo poplatkov.

11. Termín plnenia:

od 23.01.2023  do 27.01.2023  a od  13.02.2023  do  17.02.2023

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v eurách bez DPH.

Podmienky účasti uchádzačov

13. Verejný obstarávatel' požaduje pred]oženie týchto dokladov/dokumentov:

Dokumenty musia byt' podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konat' za
uchádzača, následne oskenované (scan)

V prípade ak má uchádzač platný zápis v zozname hospodárskych subjektov podľa §  152
ZVO, doklad podľa § 32 ods.  1 písm. e) a § 32 ods.  1  písm. f) v ponuke nepredkladá, avšak

v IS Activeprocurement túto skutočnost' vyznačĺ.

Osobné postavenie - podl'a § 32 zákona o verejnom obstarávanĺ

Uchádzač musĺ spĺňať nasledujúce podmienky účasti uvedené v § 32 ods.  1 zákona o verejnom
obstarávanĺ. Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre
verejné obstarávanie preukazuje splnenie podmienok účasti v zmysle §  152.

Podmienka účasti Spôsob preukázania

§ 32 ods. 1 písm. e) Záujemca alebo uchádzač Záujemca alebo uchádzač preukazuje
je  oprávnený  dodávať  tovar,  uskutočňovať splnenie podmienky doloženým dokladom o
stavebné práce alebo poskytovať službu. oprávnenĺ dodávať tovar, uskutočňovať

stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Verejný   obstarávateľ   požaduje   v   ponuke
uchádzača predložiť: prílohu C



§  32 ods.  1  písm.  f) Záujemca ani uchádzač Záuj emca alebo uchádzač preukazuj e
nemá   uložený   zákaz   účasti   vo   verejnom splnenie podmienky doloženým čestným
ob starávanĺ            potvrdený            konečným vyhlásenĺm.
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v Verejný   obstarávateľ   požaduje   v   ponuke
štáte      sídla,      miesta     podnikania     alebo uchádzača predložiť: prí]ohu D
obvyklého pobytu.

§  152 ods.1  Záujemca alebo uchádzač Záujemca  alebo  uchádzač  môže  preukázať
zapĺsaný do zoznamu hospodárskych splnenie      podmienok      účasti      osobného
subjektov na Úrade pre verejné postavenia         zápisom         do         zoznamu
obstarávanie. hospodárskych subj ektov.

Predloženie ponuky

14. Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke:
Uchádzačom navrhovaná cena musí  byt'  stanovená podľa zákona NR  SR č.18/1996  Z.  z.  o
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF  SR č.  87/1996 Z.  z., ktorou sa zákon o
cenách vykonáva.
Navrhovaná  cena  musí  obsahovat'  aj   všetky  náklady  súvisiace  s  plnením  podmienok  a

požiadaviek verejného obstarávateľa.
Navrhovaná cena musí byt' špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť

počas  doby  realizácie  predmetu  zákazky.  Akékoľvek  zmeny  sa  môžu  robiť  len  na  základe
pĺsomnej dohody oboch zmluvných strán.
Navrhovaná cena musí byť uvedená v ponuke v štruktúre uvedenej v dokumente označenom
dK!o ,Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponukaľ. .
Cena na 1  Žiaka bez DPH aj s DPH, ako aj celková cena za celý predmet zákazky , ostatných

požiadaviek, v € aj bez DPH aj s DPH.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie:
- navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
- výška a sadzba DPH,
- navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.

Ak  uchádzač  nie  je  platiteľom  DPH,  na  skutočnosť,  že  nie  je  platiteľom  DPH,  upozomí
označenĺm „Nie som platiteľom DPH".
Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzt'ahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.
Uchádzačom  navrhovaná cena musí  byť  vyjadrená v eurách.  Navrhovanú  zmluvnú cenu je

potrebné učiť najviac na 2 desatinné miesta.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia.

15. Obsah ponuky uchádzača:
Uchádzač  môže  predložiť  iba jednu  ponuku.  Uchádzač  nemôže  byť  v  tom  istom  postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.



Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byt' vyhotovené v slovenskom

jazyku alebo v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a
dokumenty  vyhotovené  v  českom jazyku.  Ak  sa  zistí  rozdiel  v  ich  obsahu,  rozhodujúci je
úradný preklad do štátneho jazyka.
a. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (PRÍLOHA A)

b. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sĺdlo uchádzača, IČO, DIČ, telefón, e-
mail) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá (PRÍLOHA 8)

c. Čestné vyh]ásenie o oprávnení dodávat' tovar, uskutočňovat' stavebné práce alebo

poskytovat' s]užbu uchádzač (PRÍLOHA C)

d. Čestné vyh]ásenie, že uchádzač nemá u]ožený zákaz účasti vo verejnom obstarávanĺ

potvrdený konečným rozhodnutĺm S]ovenskej republike a]ebo v štáte sĺd]a, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu (PRÍLOHA D)

e. Dop]nený návrh Zmluvy o poskytnutĺ s]užieb

f. Cenová ponuka na základe opisu predmetu zákazky (požiadavky pre zabezpečenie
]yžiarskeho kurzu)

16. Lehota na predkladanie ponúk: :v temíne do 18.01.2023 do  10.00 hod.
17. Miesto a spôsob doručenia ponuky:
Ponuky je potrebné predkladať prostredníctvom elektronickej platfomy.
Ponuka musí byť podpísaná uchádzačom alebo štatutámym orgánom uchádzača, resp. osobou
splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenovaná (scan) a doručená v lehote na

predkladanie ponúk.

18. Lehota viazanosti ponuky je do: 2 mesiace

Podmienky vyhodnotenia ponúk

19. Termĺn otvárania ponúk:  18.01.2023 o  11.00 hod.

20. Doplňujúce informácie

20.1   Verejný  obstarávateľ  vyhodnotĺ  ponuky  z  hľadiska  splnenia  požiadaviek  verejného

obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky,  ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet

zákazky uvedené v tejto výzve.

20.2 Uspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splnĺ podmienky určené

verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a bude mať nc}/.nj.z`fY/.w cc/kov# c€nw zcí pr€c7m€/

zákazky s DPH.

20.3 Všetkým uchádzačom, ktorĺ predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude zaslané

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.



20.4  V prípade,  ak  úspešný  uchádzač  odstúpi  od  svojej  ponuky,  verejný  obstarávatel'  môže

uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil ako ďalší v poradí.

20.5      Všetky   výdavky   spojené   s prípravou   apredložením   ponuky   znáša   uchádzač   bez

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

20.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj  v prípade, keď sa zmenia

okolnosti,  za  ktorých  sa  výzva  vyhlásila,  ak  všetky  ponuky  prekročia  výšku  finančných

prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.

20.7 Verejný obstarávateľ môže zrušit' použitý postup verejného obstarávania z nasledovných

dôvodov:

a) nebude predložená ani jedna ponuka,

b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,

c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto výzve,

d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu, ako je predpokladaná hodnota zákazky

učená verej ným obstarávateľom,

e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo.

20.8  Ak  sa  verejný  obstarávatel'  v  zmysle  §  23  zákona  o  verejnom  obstarávaní  dozvie  o
konflikte   záujmov,   prijme  primerané   opatrenia  a  vykoná  nápravu   s   cieľom  zabránenia

pretrvávania konfliktu záujmov. Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami,  ktorými  sú  najmä  vylúčenie  zainteresovanej  osoby  z  procesu  prĺpravy  alebo
realizácie  verejného   obstarávania  alebo   úprava  jej   povinností   a  zodpovednosti,   verejný
obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa §  40 ods.  6 pĺsm.  f) zákona o
verej nom obstarávaní.
20.9  Súhlas so spracovaním osobných údajov
V  súvislosti  so  zadávaním tejto  zákazky bude  verejný  obstarávateľ  spracúvať osobné  údaje

Ď7zických osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na
predkladanie ponúk. Uchádzač pre tento účel zabezpečí súhlas dotknutých osôb v dokumente,
kde  sa nachádzajú  osobné  údaje  dotknutej  osoby.  Predloženĺm ponuky uchádzač  súhlasĺ  so
spracovaním  osobných  údajov  fyzických  osôb  uvedených  v  ponuke  na  účely  zabezpečenia
riadneho postupu verejného obstarávania.

21. Záverečné ustanovenia
Verejný obstarávatel' bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v
súlade so ZVO, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Proti rozhodnutiu
verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa §  117 ZVO nie je možné v
zmysle §  170 ods. 7 pĺsm. c) ZVO podať námietky.



Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk :  11.01.2023

V Topoľčanoch dňa 11.01.2023

Priloha k výzve na predkladanie ponúk:

1. Zm]uva o poskytnutí služieb (návrh)
2. Prĺ]ohy A, 8, C, D

Prílohy:

Martina Mazáňová, PhD.

riaditeľka školy


