Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, 811 03 B r a t i s l a v a

Výzva na predloženie ponuky
v prieskume trhu v zmysle § 117 zák. č.. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niekt. zákonov v znení neskorších predpisov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, 811 03 Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. M. Lukáčová Nováčková, ekonomická pracovníčka školy, e-mail:
skola@zochova.sk,  02/592 009 14
Predmet zákazky:
Lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov našej školy v zmysle špecifikácie prílohy č. 1 tejto
Výzvy, termín lyžiarskeho kurzu : od 3.3. 2019 – 8.3.2019 v počte 18 žiakov
Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CVP)
55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
92000000-1 Rekreačné, kultúrne a športové služby
Podmienky plnenia:
Na predmet zákazky bude vystavená objednávka pre úspešného uchádzača.
Predpokladaná hodnota zákazky: 2.250.- € bez DPH.
Miesto, lehota, spôsob predkladania ponuky:
Uchádzač doručí ponuku mailom na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa.
Lehota na doručenie ponúk je do 15.2.2019 do 10.00 hod.
Preskúmanie ponúk:
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú
požiadavkám a podmienkam. Ponuku predložené po termíne nebudú akceptované t. j.
nebudú zaradené do procesu vyhodnocovania ponúk. Platnou ponukou je ponuka, ktorá
neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s platnými predpismi.
Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena za celý predmet zákazky v Eurách
s DPH.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky prípadne
zmeniť podmienky prieskumu trhu. Uchádzač zaslaním ponuky akceptuje všetky
podmienky zákazky. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa

akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou
podmienok.
Obchodné podmienky:
Plnenie bude vykonané na základe objednávky vystavenej na úspešného uchádzača. Platba
sa uskutoční až po poskytnutí služby, na základe vystavenej faktúry dodávateľom.
Dodávateľ doručí objednávateľovi faktúru na základe reálneho počtu zúčastnených osôb.
Faktúra bude so splatnosťou 15 dní od jej vystavenia.
Ochrana osobných údajov:
Verejný obstarávateľ nebude počas priebehu tohto prieskumu trhu poskytovať alebo
zverejňovať informácie o obsahu ponúk a zaväzuje sa, že poskytnuté osobné údaje
uchádzačov budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Bratislava 31.1.2019

Ing. Milan Ferenčík
riaditeľ

Príloha: podrobný opis predmetu zákazky

