
Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7  

Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Ţilina 

_______________________________________________________________________________ 

Č.j. 24-1/2016                                                                                                                    Žilina 3.2.2016  
 
 

VÝZVA 

na predloženie ponuky  

jednoduchá zákazka 

(podľa ustanovenia  § 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 

 
na predmet zákazky: 

 

„škola v prírode  2016“  
 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie:               Základná škola Slovenských dobrovoľníkov 122/7  

 Sídlo organizácie:                           Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Ţilina 

       IČO: 37812980 

       Kontaktná osoba: Meno priezvisko: Mgr. Mária Luptáková  

0911515901 

e-mail:zsbudatin@gmail.com 

 

2. Typ zmluvy:  zmluva 

 

3. Doba realizácie: 2.-6.5.2016 
 

4.Miesto dodania tovaru: ZŠ Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Ţilina 

 

5.Opis predmetu zákazky a jeho rozsah : 

 

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na zabezpečenie školy v prírode pre 42 ţiakov a 4 

pedagogických pracovníkov ZŠ Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Ţilina v termíne 2.-6.5.2016. 

Dodávateľ zabezpečí pre ţiakov a pedagogický dozor nasledovné sluţby. Objednávateľ vyţaduje  

Miesto : Slovensko, maximálne 80 km od Ţilina 

Ubytovanie: 2-4 lôţkové izby, WC a sprcha na izbe 

Stravovanie: 4x plná penzia 5 x denne 

Plavecký výcvik: 10 hodín 

Animátori: 24 hodín/ pobyt 

Cestovné poistenie vrátane poistenie storno zájazdu 

 

Objednávateľ poţaduje poskytnutie ubytovania, stravy, poistenia  pre 4 pedagogických pracovníkov 

zdarma. Zdravotníka si zabezpečí základná škola. Objednávateľ bude financovať školu v prírode  

z účelovej dotácie MŠVV a Š SR v sume 100,00 € na ţiaka. Doplatok bude financovaný 

z príspevku rodičov detí.  

 

 

 



Predpokladaná cena zákazky 4 800,-  € s DPH 

 

 

3. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk : 

 

a) Do 20.2.2016 do 10,00 hod., 

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy,  osobne na tej istej adrese 

v kancelárii ekonómky alebo elektronickou poštou na adresu zsbudatin@gmail.com 

 

 

4. Obsah cenovej ponuky: 

- cenová ponuka bude predloţená v slovenskom jazyku  a v € /euro/.  

 

5. Spôsob určenia ceny : cena na predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.    

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.   

 

Uchádzač  ocení  jednotlivé poloţky   výzvy cenou s DPH v EUR na 1 ţiaka a zároveň uvedie  

cenu za celú zákazku. V cenovej ponuke uvedie identifikáciu firmy (názov, IČO) , zodpovednú 

osobu za vystavenie cenovej ponuky, tel. kontakt, dátum vystavenia ponuky , pečiatku. 

V prípade ak uchádzač nie je platca DPH uvedie  ceny bez DPH v  € s uvedením skutočnosti, ţe 

nie je platca DPH.. 

  

 

5. Podmienky financovania:  Platba prebehne po poskytnutí sluţieb bezhotovostne na základe 

vystavenej faktúry dodávateľom. Faktúra musí byť vystavená najneskôr do 5 dní po poskytnutí 

sluţby.  

 

6. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:   najniţšia cena. 

 

 

 

                                                                                        

                                                                                         Mgr. Mária Luptáková 

                                                                                                 riaditeľka školy 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


