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Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava 

IČO: 532 42 742 

tel. č. +421 262 312 706, e-mail.: peschlova@gympaba.sk 

 
   

V Ý Z V A 

na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o VO“) 

1 IDENTIFIKÁCIA 

Spojená škola 
Pankúchova 6 
851 04 Bratislava 
IČO: 532 42 742  
 
Kontaktná  osoba: 
Ing. Lenka Peschlová 
ekonómka školy 
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava 
tel. číslo:  02/62 312 706 
e-mail: peschlova@gympaba.sk 
 

2 NÁZOV A PREDMET ZÁKAZKY 

2.1 Názov zákazky 

„Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku“ 

2.2 Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je zabezpečenie lyžiarskeho výcviku pre žiakov Spojenej školy, Pankúchova 6, 
Bratislava v 3 turnusoch: 

1. 16.1.-20.1. 2023 

2. 30.1.-3.2. 2023 

3. 13.2.-17.2. 2023 

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho  špecifikácia je uvedený v prílohe č.1. 

2.3 Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

 55100000-1 Hotelové ubytovacie služby 

 60000000-8 Dopravné služby 

 

mailto:peschlova@gympaba.sk


 
 

  

2.4 Opis predmetu zákazky: 

Predmetom tejto zákazky je výber najvhodnejšej spoločnosti/ponuky, ktorá zabezpečí predmet 
zákazky, ktorým je zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich so zabezpečením lyžiarskeho 
výcviku v zmysle špecifikácie, uvedenej v Prílohe č. 1. 

2.5 Predpokladaná hodnota zákazky:  150,-EUR/žiak - príspevok; 289,50 EUR/žiak - celková suma bez 
DPH  

 
PODMIENKY PLNENIA 
 

2.6 Na predmet zákazky uvedený v bode 2 Výzvy bude vystavená objednávka. Plnenie predmetu 
zákazky sa uskutoční na základe oficiálnej objednávky Spojenej školy v súlade s opisom predmetu 
zákazky a obchodnými podmienkami plnenia, ktoré sú  špecifikované v prílohe č.4 Výzvy. 

2.7 Miesto plnenia je: Roháče – Spálená, Chopok - Jasná 

2.8 Termín plnenia predmetu zákazky: 

Termíny kurzov:  

4. 16.1.-20.1. 2023 

5. 30.1.-3.2. 2023 

6. 13.2.-17.2. 2023 

O ďalšom postupe bude uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote viazanosti 
ponúk. 

3 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" 
alebo "zákon"). 

 

OSOBNÉ POSTAVENIE 

Verejného obstarávanie sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f), resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO. 

Z dôvodu použitia údajov vedených v informačných systémoch verejnej správy v súlade s § 32 
ods.3 zákona o VO a použitia údajov vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné 
obstarávanie a zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie nie je uchádzač (so 
sídlom v SR) povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia 
podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO. 

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 
písm. e) a f) zákona o VO predložením čestného vyhlásenia, zápisom do zoznamu hospodárskych 
subjektov alebo vlastným predložením dokladov.  



 
 

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa 
požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého 
člena skupiny osobitne. 

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov 
preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti. 

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o VO 
nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom,  ktorý  nespĺňa  podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 
f) tohto zákona. 

4 OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

4.1 Vykonanie obhliadky miesta plnenia sa nepožaduje. 

5 OBSAH PONUKY 

• Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky 

• Nie je možné predkladať variantné riešenia  

• Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, požaduje sa čestné vyhlásenie o vytvorení 
skupiny dodávateľov a plnomocenstvo v ktorom uchádzač preukazuje splnomocnenie pre 
konanie v mene skupiny dodávateľov 

V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, 
verejný obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby 
konať v mene uchádzača. 

6 MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

6.1 Uchádzač doručí ponuku na e-mailovú adresu kontaktnej osoby podľa bodu 1 Výzvy. 

6.2 Spôsob doručenia: elektronicky prostredníctvom e-mailu. 

6.3 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 
slovenskom alebo českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 
predkladaná sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka (slovenský jazyk) okrem 
dokladov predložených v českom jazyku. Doklady musia byť predložené v čitateľnej a 
reprodukovateľnej podobe.  V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov, 
rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať 
skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania. 

6.4 Lehota na predkladanie ponúk: do 13.1.2023 do 14,00 

Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované. 

6.5 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do: 31.3.2023 

7 OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK 

7.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti po vyhodnotení 
kritérií na vyhodnotenie ponúk. 



 
 

7.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len u uchádzača, 
ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak 
uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí, nepredložil niektorý 
z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nespĺňa podmienky 
účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre realizáciu zákazky, a tieto nedostatky 
nebolo možné odstrániť vysvetlením, resp. doplnením ponuky na základe výzvy verejného 
obstarávateľa, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku 
uchádzača, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí. 

7.3 Hodnotenie splnenia podmienok uvedených v bode 4 Výzvy bude založené na posúdení 
predložených dokladov. 

7.4 Platnou ponukou je ponuka, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v bode 6 Výzvy, neobsahuje žiadne 
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo Výzve 
a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

7.5 V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia 
zo strany verejného obstarávateľa, požiada verejný obstarávateľ uchádzača o vysvetlenie, resp. 
doplnenie svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. 

8 KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

8.1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk pre každú časť predmetu zákazky je: najnižšia Cena celkom v EUR 
s DPH / Cena spolu v EUR s DPH. 

8.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude 
ponúknutú cenu považovať za konečnú. 

8.3 V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po vystavení 
objednávky sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade 
zmeny postavenia uchádzača na platcu DPH, je ním predložená celková cena konečná a nemenná 
a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. 

8.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

8.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zákazky. 

8.6 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Objednávka. 

8.7 Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky a vyhlasuje, že všetky 
predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 

8.8 Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli 
v súvislosti so zrušením zákazky, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného 
obstarávateľa. 

9 ZRUŠENIE ZÁKAZKY 

9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zákazku bez uvedenia dôvodu. 

10 DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

10.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto zákazky nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie 
o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 



 
 

10.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

10.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané 
a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 

V Bratislave dňa 10.1. 2023 

PaedDr. Zuzana Butler 

riaditeľka  školy 

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenia 

Príloha č. 3:        Formulár pre prieskum trhu 

Príloha č. 3: Návrh na plnenie 

Príloha č. 4: Obchodné podmienky 

Príloha č. 5: Spôsob uplatnenia hodnotiaceho kritéria a spôsob určenia ceny 

 



 
 

PRÍLOHA Č. 1: PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Názov zákazky: „Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku“ 

 
Predmet zákazky: 

 

Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie komplexných služieb súvisiacich so zabezpečením lyžiarskeho 

výcviku v blízkej dostupnosti lyžiarskeho strediska Roháče – Spálená, príp. Chopok - Jasná, v 3 termínoch: 

 

1. 16.1.-20.1. 2023, prepokladaný počet účastníkov: 54 + 5 pedagógov + 1 zdravotník 

2. 30.1.-3.2. 2023, prepokladaný počet účastníkov: 54 + 5 pedagógov + 1 zdravotník 

3. 13.2.-17.2. 2023, prepokladaný počet účastníkov: 28 + 3 pedagógov + 1 zdravotník 

Konkrétne ide o zabezpečenie nasledovných služieb s uvedenými špecifikáciami: 

 

- Ubytovanie v lokalite lyžiarskeho strediska Chopok – Jasná alebo Roháče – Spálená 

v požadovaných termínoch na 5 dní/4noci pre všetkých účastníkov jednotlivých termínov 

- V prípade väčšej vzdialenosti ako 200m od svahu zabezpečenie každodennej prepravy 

k lyžiarskym vlekom atobusom/minibusom/skibusom 

- Ubytovanie je k dispozícii len účastníkom tohto lyžiarskeho výcviku, bez prítomnosti iných hostí 

- 1-4 lôžkové izby s vlastnými soc.zariadeniami 

- Súčasťou ubytovania je spoločenská miestnosť s TV, jedáleň a lyžiareň 

- Stravovanie formou plnej penzie a zabezpečený pitný režim 

- Autobusová doprava pre žiakov a pedagógov z Bratislavy do ubytovacieho zariadenia ráno v deň 
začatia lyžiarskeho výcviku a späť do Bratislavy popoludní v posledný deň výcviku 

- Každodenná preprava vlekmi 

- Celodenné skipasy pre žiakov a pedagógov na 5 dní 

- Vhodné podmienky pre začiatočníkov aj pokročilých, pri nedostatku snehu umelé zasnežovanie 

- Každodenná úprava lyžiarskych tratí 

- Fakturácia na základe reálne zúčastnených osôb 

- Horská služba a možnosť požičovne a servisu lyží 

- V prípade karantény/choroby žiakov nevzniká nárok na storno poplatok  

 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
PRÍLOHA Č. 2: ČESTNÉ VYHLÁSENIA 
 

Obchodné meno: 

Sídlo/miesto podnikania: 

IČO: 

 

 

Čestné vyhlásenie 

k podmienkam zákazky 

1 Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami zákazky na predmet zákazky „Zabezpečenie 
lyžiarskeho výcviku“, ktoré určil verejný obstarávateľ v podmienkach zákazky. 

2 Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné 

3 Zároveň vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme členom skupiny dodávateľov, 
ktorá predkladá ponuku ani nebudeme vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača, ktorý 
predkladá ponuku. 

 

 

V............................ dňa................................... 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo 
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 
v obchodných záväzkových vzťahoch. 



 
 

 

 

 

 

Obchodné meno: 

Sídlo/miesto podnikania: 

IČO: 

 

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti – podmienky osobného postavenia podľa zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov podľa § 32 ods. 1 písmeno e) a f) uvedeného zákona. 

 

 

V............................ dňa................................... 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo 
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 
v obchodných záväzkových vzťahoch. 



 
 

 

 

 

 

Čestné vyhlásenie 

o vytvorení skupiny dodávateľov 

4 Podpísaní zástupcovia dodávateľov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že 

predkladáme spoločnú ponuku v zákazke s nízkou hodnotou pod „Zabezpečenie lyžiarskeho 
výcviku“. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: 

Subjekt 1:3 

 

Subjekt 2: 

 

5 V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude verejným obstarávateľom prijatá, 
súhlasíme, aby bola objednávka vystavená na splnomocneného zástupcu skupiny dodávateľov, 
ktorým je:4 

 

6 Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme 
si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených 
v tomto vyhlásení v zmysle Podmienok zákazky (vylúčenie zo zákazky s nízkou hodnotou), 
vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

 

V............................ dňa................................... 

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

Subjekt 1 

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

V............................ dňa................................... 

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

Subjekt 2 

meno a priezvisko, funkcia 

 
3 Ku každému zo subjektov/členov skupiny dodávateľov sa požaduje uviesť obchodné meno, sídlo/miesto 
podnikania, IČO. 
4 Požaduje sa uviesť vedúceho člena skupiny dodávateľov v rozsahu obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO. 



 
 

podpis



 

 

1 PRÍLOHA 3     FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU 

2  

Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava  

Pankúchova 6, Bratislava 851 04 

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU 
na predloženie ponuky v zákazke s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Žiadame Vás o vypracovanie záväznej ponuky na predmet zákazky: 

Identifikačné údaje uchádzača 

vyplní uchádzač 
„Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku“ 

Opis a rozsah predmetu zákazky 

 

Predmetom tejto zákazky je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá 

zabezpečí plnenie predmetu zákazky. 

 

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 Výzvy.  

 

Kritérium pre hodnotenie ponúk je bližšie špecifikované v Prílohe č. 6 

Výzvy.  

 

Názov: 

 

Sídlo: 

 

IČO: 

IČ DPH: 

Kontaktná osoba: 

 

Telefón: 

 

Email: 

 

Miesto realizácie predmetu 

zákazky: 
Roháče – Spálená príp. Chopok - Jasná 

Termín plnenia predmetu zákazky: 16.1.-20.1. 2023, 30.1.-3.2. 2023,  13.2.-17.2. 2023 
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Peschlová, ekonómka 

Podmienky účasti: Špecifikované v bode č. 4 Výzvy  

Predpokladaná hodnota 

zákazky: 

bez DPH 

 

Názov zákazky Celková cena za celý predmet zákazky 

v EUR bez DPH 
Celková cena za celý predmet zákazky 

v EUR s DPH 
„Zabezpečenie lyžiarskeho 

výcviku“ 
Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

  

Vyplní uchádzač 

……………………… 

Dátum 

 

 

Vyplní uchádzač 

……………………… 

Podpis oprávnenej osoby 

 

Záväzná platnosť ponuky do: 31.3.2023 
Termín na doručenie ponúk: do 13.1.2023 do 14,00 
Spôsob predkladania ponúk: 

Vašu záväznú ponuku nám zašlite 

na adresu: 

elektronicky – prostredníctvom e-mailu 

peschlova@gympaba.sk 

Poznámka:  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za konečnú.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po lehote na predkladanie ponúk.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tejto zákazky s nízkou hodnotou alebo ju zrušiť.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a nezadať zákazku žiadnemu z uchádzačov. 

Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými vo Výzve na predloženie ponuky, 

v obchodných podmienkach a v tomto formulári pre zákazku s nízkou hodnotou. 

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením tejto zákazky, 

zmenou podmienok alebo v súvislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

mailto:peschlova@gympaba.sk


 

 

 
PRÍLOHA Č. 4   NÁVRH NA PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY 
 

Názov zákazky: „Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku“ 

Identifikačné údaje uchádzača / dodávateľa: 
Názov: Vyplní uchádzač Sídlo: Vyplní uchádzač 
IČO: Vyplní uchádzač IČ DPH: Vyplní uchádzač 
Kontaktná osoba: Vyplní uchádzač Telefón a Email: Vyplní uchádzač 
 
 
Kalkulácia na 1 osobu/5dní: 

 názov položky Počet 
ks 

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

DPH v EUR Cena spolu             
s DPH     v 
EUR 

1 
Ubytovacie služby – žiak vrátane miestnej dane 1 

vyplní 
uchádzač 

vyplní 
uchádzač 

vyplní 
uchádzač 

2 Ubytovacie služby – pedagóg vrátane miestnej 
dane 

1 
vyplní 
uchádzač 

vyplní 
uchádzač 

vyplní 
uchádzač 

3 
Plná penzia + pitný režim - žiak 1 

vyplní 
uchádzač 

vyplní 
uchádzač 

vyplní 
uchádzač 

4 
Plná penzia + pitný režim - pedagóg 1 

vyplní 
uchádzač 

vyplní 
uchádzač 

vyplní 
uchádzač 

5 
Doprava (z/do Bratislavy + preprava skibusom) 1 

vyplní 
uchádzač 

vyplní 
uchádzač 

vyplní 
uchádzač 

6 
Celodenný skipass - žiak 1 

vyplní 
uchádzač 

vyplní 
uchádzač 

vyplní 
uchádzač 

7 
Celodenný skipass - pedagóg 1 

vyplní 
uchádzač 

vyplní 
uchádzač 

vyplní 
uchádzač 

 Celková cena za uskutočnenie predmetu 
zákazky v EUR s DPH 

 vyplní 
uchádzač 

vyplní 
uchádzač 

vyplní 
uchádzač 

 
 
 
 
 
 
 
Dátum a miesto:      ...........................................................................   
                                                                          podpis a pečiatka oprávnenej osoby uchádzača



 

 

PRÍLOHA Č. 5: OBCHODNÉ PODMIENKY 
 

Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky: 

„Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku“ 

Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená na základe objednávky. 
 
Predmet objednávky: 
Dodávateľ sa zaväzuje dodať celý rozsah predmetu zákazky, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č.1. 
 
Cena objednávky  
Celková cena objednávky stanovená podľa predložené návrhu na plnenie zo strany dodávateľa. 
 
Podmienky plnenia 
Plnenie predmetu zákazky na základe oficiálnej objednávky Spojenej školy, Pankúchova 6, Bratislava s  
lehotou plnenia predmetu zákazky v termínoch 16.1.-20.1. 2023, 30.1.-3.2. 2023,  13.2.-17.2. 2023 

 
 
Platobné podmienky: 
Platba bankovým prevodom na základe faktúry so splatnosťou 30 dní. 
 
Spoločné ustanovenia 
Právne vzťahy osobitne neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. 
 
Dodávateľ berie na vedomie, že uzatvára tento zmluvný vzťah (objednávka) s objednávateľom ako 
orgánom spravujúcim majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o 
slobode informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný 
záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec 
povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za 
verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom 
Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre 
občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so 
zverejnením tejto objednávky, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom 
rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, 
fakturačné údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti 
samosprávy pre občanov a kontroly verejných. financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez 
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.



 

 

PRÍLOHA Č. 6: SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACEHO KRITÉRIA A SPÔSOB URČENIA CENY 
 

Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré boli zaradené 
do vyhodnotenia pre každú časť predmetu zákazky samostatne. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť 
ponuky uchádzačov podľa kritéria: 

Cena celkom v EUR s DPH / Cena spolu v EUR s DPH 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží/požaduje najnižšiu cenu celkom a v EUR s DPH / cenu spolu v 
EUR s DPH za poskytnutie/dodanie časti predmetu zákazky, na ktorú ponuku predkladá. Poradie 
uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 1 po x, kde x je počet uchádzačov. 

Uchádzač celkovú ponúkanú cenu za časti predmetu zákazy, na ktoré ponuku predkladá, uvedie do 
„Návrhu na plnenie“ - Príloha č. 3 Výzvy. 

SPÔSOB URČENIA CENY: 

Uchádzačom navrhovaná cena za poskytnutie/dodanie požadovanej časti predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR). 

V cene za poskytnutie/dodanie časti/častí predmetu zákazky uvedenej v ponuke uchádzača budú 
započítané všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou časti/častí predmetu zákazky (napr. 
dopravné náklady, režijné náklady, mzdové náklady, poštovné a pod.). Cena musí zahŕňať všetky náklady 
uchádzača na riadne poskytnutie/dodanie časti/častí predmetu zákazky. 

Uchádzač pre každú časť, na ktorú ponuku predkladá, uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta. 

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú cenu uvedie v zložení: 

- navrhovaná cena bez DPH 

- navrhovaná cena vrátane DPH 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú 
cenu považovať za konečnú. 

V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po vystavení objednávky 
sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia 
uchádzača na platcu DPH, je ním predložená celková cena konečná a nemenná a bude považovaná za 
cenu na úrovni s DPH. 

 

 


