
Evanjelické lýceum, Vranovská 2,851 02 Bratislava  

Výzva na predkladanie ponúk 
podra § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávani, v zneni neskorgch predpisov 

1. Identifikačne tídaje verejneho obstarávatera: 

Názov: Evanjelickč  lýceum 
Sidlo: Vranovská 2, 851 02 Bratislava 
Štatutárny zástupca: Ing. Edita Prostredniková, riaditerka školy 
IČO: 17327164 
DIČ: 2020911519 
Mobil: 0911956170 
e-mail: evlyceum@evlyceum.sk  
webové sidlo: www.evlyceum.sk  

2. Druh zákazky: 

Zákazka na poskytnutie služieb - zákazka s nizkou hodnotou 
Spoločný slovnik obstardvania: 
5241000-1 Služby poskytované v dovolenkových strediskách 
55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 
92620000-3 Služby stIvisiace so športom 

3. Názov predmetu zákazky 

Zabezpečenie služieb pre zorganizovanie lyžiarskeho výcviku pre študentov EVANJELICKEHO 
LÝCEA, VRANOVSKA 2, BRATISLAVA. 

4. Opis predmetu zákazky: 

Zabezpečenie ubytovacich, stravovacich služieb pre usporiadanie lyžiarskeho výcviku pre 
študentov tercie osemročného gymnázia (študenti do 15 rokov): 
počet študentov maximálne: 39 
pedagogický dozor: 2 
lyžiarsky inštruktori: 3 
zdravotnik: 1 

Termin realizácie: 1. — 6. marca 2020 

Požiadavky: 
A.) Lyžiarske stredisko 
- Lyžiarske stredisko Jasná, Demanovská dolina, alebo iné stredisko v Nizkych a Vysokých 
Tatrách. 

- nadmorská výška: nad 1900 metrov 
- dĺžka lyžiarskych zjazdoviek: viac ako 30 km 
- vysoká prepravná kapacita lanových dráh a lyžiarskych vlekov: viacej ako 15 lanoviek a 

vlekov 
- rôzna náročnosf lyžiarskych terčnov (modrá zjazdovka, červend zjazdovka, čierna 

zjazdovka) 
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- dižka lyžiarskej sezemy nad 140 drif 
- každodenná eiprava lyžiarskych terénov 
- umelé zasnežovanie v stredisku 
- Horská služba v stredisku 

B. Ubytovanie: 
- vzdialenosf max. 500 m od lyžiarskeho strediska, v pripade vačšej vzdialenosti bezplatné 

zabezpečenie dopravy 
- ubytovanie a stravovanie v rámci jednej budovy 
- 3 až 4 posterové izby s vlastným sociálnym zariadenim 
- spoločenská miestnosf/jeddleŕi pre potreby prednášok/spoločenskych večerov 
- uzamykaternd lyžiareri 
- ubytovacia kapacita minimálne 45 miest 
- možnosf využif dopinkové služby (wifi pripojenie, spoločenské hry) 

C. Stravovanie 
- formou pinej penzie s desiatou a olovrantom, s možnosfou výberu z jeddl 
- pitny režim počas celého dňa 
- stravovanie celej skupiny naraz, v jednom čase 
- možnost' diétneho stravovania (vegetarián, bezlepková diéta) 
- začiatok stravovania v defi prichodu večerou, ukončenie v deň  odchodu obedom 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Evanjelické lyceum, Vranovská 2, Bratislava 

6. Rozdelenie predmetu zákazky: 
Nepovol'uje sa rozdelenie zákazky. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 
Predpokladaná cena pri obsadeni lyžiarskeho kurzu maximálnym počtom študentov 39 
a 6 sprevádzajdcich osôb: 
Cena bez DPH: 4 312,50 EUR 
Cena s DPH: 5 175 EUR 

6. Kritériá na vyhodnotenie pomik: 

Kritériom bude: Najnižšia cena v EUR s DPH v zmysle prflohy č. 1. 
V cene bude zahrnuté ubytovanie, stravovanie piná penzia a pitný režim pre 39 žiakov 
a 6 sprevddzajeicich osôb. 

7. Dižka trvania zákazky: 

Bude dohodnutá v zmluve o poskytovani služieb, na dobu konania lyžiarskeho kurzu. 
Zmluva nadobudne platnosf &loin podpisu štatutárnych zástupcov obidvoch zmluvnych strán. 
V pripade vzájomnej dohody môže byf zmluva nahradená zdvaznou objednávkou. 
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8. Podmienky financovania: 
- obstarávatel' bude hradit' náklady z prostriedkov štátneho rozpočtu, v prfpade 

požiadavky zálohovej platby môže byt' poskytnutá až v rozpočtovom roku 2020, po 
príjme dotácie na pohybové aktivity. Poskytnutie zálohy musf byf vopred zmluvne 
dohodnuté, 

- fakturácia bude na základe reálneho počtu zúčastnených študentov - maximálny počet 
je uvedený v bode 4 (reálny počet študentov bude upresnený najneskôr 60 dnf pred 
nástupom na lyžiarsky kurz), 

- platba sa uskutočni po poskytnuti služby (ukončeni kurzu) na základe vystavenej faktúry, 
- faktúra musi obsahovaf všetky ndležitosti daŕiového dokladu, prfloha faktúry Dodacf list 
s rozpisom poskytnutých služieb, 

- splatnosf faktúry bude 14 dni od jej doručenia, v pripade dohody môže byf nižšia, 
- obstardvater nie je platiter DPH. 

9. Podmienky tičasti: 
- yypinend priloha 6. 1 Kritérium na hodnotenie cenových pomak. Uchddzačom navrhovaná 

celková zmluynd cena za predmet obstarávania bude vyjadrená položkovite, ale aj celkovo 
v EUR s DPH. 

- doklad preukazujiaci oprávnenosf uchádzača dodávaf služby uvedené v predmete tohto 
verejného obstardvania napr. výpis z Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR 
alebo iného prislušného registra dodávatera (k6pia) 

- ponuka musi spiriaf požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky 
- uchddzači nemajú nárok na aradu nákladov spojených s fičastou v tejto siafaži. 

10. Lehota na predkladanie pornik, doručenie ponuky: 

Lehota na predkladanie ponilk: do 15. okt6bra 2019. Ponuky sa predkladajia: 
- v listinnej podobe osobne alebo poštou, pripadne kuriérom na adresu sidla verejného 
obstarávatera, obálku označif Súfaž lyžiarsky kurz. 

- elektronicky na adresu evlyceum@evlyceum.sk  

11. Termin otvArania pontik: 
4. novembra 2019 

12. Lehota viazanosti ponUk: 
do 29. februára 2020 

V Bratislave 2. 10. 2019 

r 

C 

Ing. Edita Prostredniková 
riaditerka Evanjelického lýcea 



Priloha č. 1 

CENOVA PONUKA NA ZABEZPEČENIE LYžIARSKEHO VYCVIKU 5-TUDENTOV EVANJELICKEHO LYCEA - KRITERIUM NA HODNOTENIE PONC1K 

Cena/1 študent resp. 

sprevádz. osoba za 

celý pobyt 

Počet študentov resp. 

sprevádz. osôb Cena spolu bez DPH Cena spolu s DPH 

S-TUDENTI (do 15 rokov) 

Ubytovanie 5 nod 39 

Strava - piná penzia a pitný režim 5 dní, 

začiatok večerou, koniec obedom 39 

SPREVADZAJOCE OSOBY (pedag6govia, inštruktori, zdravotnik) 

Ubytovanie 5 nocí 6 - A 

Strava - piná penzia a pitny režim 5 dní 6 - A 

Počet pedagógov, ktorým budú poskyt. 

služby zadarmo A 0 

SPOLU CENA 

dňa: 

vypracoval: 

podpis a pečiatka 
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