
Výzva na predkladanie ponúk 

V súlade s § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

Číslo: 352/2016 

Názov zákazky: Preprava žiakov do školy v prírode a späť. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Základná škola Zlatá 2 Rožňava 

Sídlo:   Zlatá 2, 048 01 Rožňava 

IČO:   35543639 

Kontaktná osoba: Mgr. Richard Szöllös 

e-mail:    zszlata@post.sk, rikisz@centrum.sk 

Telefón:  058/7883000 

Mobil:   0917557873 

 

2. Typ zmluvy: 

Na predmet zákazky bude vystavená objednávka na dodanie služby. 

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Slovenská republika 

 

4. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom zákazky je služba – preprava žiakov autobusom do školy v prírode do 

Kežmarských Žľabov dňa 12.6.2016 a preprava žiakov z Kežmarských Žľabov do Rožňavy 

17.6.2016 

 

Slovník spoločného obstarávania: 

Služby cestnej dopravy 60100000-9 

 

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 

Nie. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

 

6. Variantné riešenie: 

Nepripúšťa sa. 

 

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

7.1 Osobné postavenie: 
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 

a) uchádzač predloží čestné prehlásenie o oprávnení poskytovať službu podľa opisu 

predmetu zákazky výpis z obchodného registra, resp. výpis zo živnostenského 

registra. Tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre verejné 

obstarávanie podľa § 133 zák. NR SR č. 25/2006 Z.z. (potvrdenie o zapísaní do 

zoznamu podnikateľov).  Víťazný uchádzač predloží tieto doklady vo forme fotokópií. 

b) uchádzač predloží čestné prehlásenie, že na neho nebol vyhlásený konkurz, nie je 

v likvidácii, ani nebolo proti nemu začaté konkurzné konanie pre nedostatok majetku 

alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 

c) potvrdenie od príslušného RÚVZ, že ubytovacie zariadenie môže poskytovať takéto 

služby. 

 

8. Obsah cenovej ponuky: 

a) identifikačné údaje uchádzača, kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, telefónne 

číslo, e-mail, 

b) návrh na plnenie kritéria – bod č. 14 (príloha č. 1), 

c) doklady a dokumenty podľa bodu č. 7, 

 

9. Splnenie podmienok účasti: 

Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia požadovaných 

dokumentov a dokladov v súlade so zákonom a s touto VÝZVOU. 

 

10. Miesto a lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

Miesto dodania predmetu zákazky: Slovenská republika. 

Lehota na dodanie služby: 12.6.2016, 17.6.2016. 

 

11. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 

a) dňa 3.6.2016 do 11:00 hod.. 

b) doručenie poštou na adresu uvedenú v bode č. 1 tejto výzvy, v prípade osobného 

doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na sekretariáte školy. V prípade, že uchádzač 

predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia 

ponuky verejnému obstarávateľovi, 

c) na predloženie ponuky je potrebné použiť tabuľku, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto 

výzvy, 

d) uchádzač vloží ponuku do osobitného obalu, obal musí byť uzatvorený, 

e) obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode č. 1, 

 adresu uchádzača a označenie „Verejná súťaž – neotvárať!“, 

 označenie – heslo súťaže: „Lyžiarsky výcvikový kurz“. 

Jazyk ponuky: ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

Mena ponuky: ponuky sa predkladajú v mene EURO (€). 

12. Poskytovanie podkladov k verejnému obstarávaniu: 



V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné 

podklady sa preto neposkytujú. 

 

13. Podmienky financovania: 

Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný 

formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr, 14 kalendárnych dní 

odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi. Poskytovateľ služby bude fakturovať 

poskytnutú službu na skutočný počet zúčastnených žiakov.  

Predpokladaná hodnota: 600 €. 

 

14. Kritérium na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena vrátane DPH. 

 

15. Ďalšie podmienky: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak cenová 

ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa, alebo ak budú 

neregulárne alebo inak neprijateľné. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od 

podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho v poradí. 

 

 

 

 

V Rožňave 20.5.2016     ........................................................ 

        Mgr. Richard Szöllös 

               riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 

 

Cenová ponuka 

Predložená v súlade s § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a v platnom znení na 

predmet zákazky:  

Názov zákazky: Preprava žiakov do školy v prírode a späť. 

Obchodné meno uchádzača: .................................................................................................................... 

Sídlo alebo miesto podnikania: ................................................................................................................. 

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača:............................................................................................ 

Tel. číslo: ................................................................................................................................................... 

e-mail: ....................................................................................................................................................... 

 

 

Názov obstarávanej Cena s DPH v EUR 

  
služby 

  

  

Preprava žiakov do školy v prírode a späť   

    

 

 

V ..........................................., dňa .........................   ........................................... 

                   pečiatka a podpis 


