
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce 

 

 

Výzva na predloženie ponuky  

 
v rámci postupu  verejného obstarávateľa v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní podľa § 117  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 
Verejný obstarávateľ: Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce 
IČO : 00161063 

Kontaktná osoba : Mgr. Katarína Olšavová, riaditeľka školy 

Telefón : 056 6423097 

E-mail : gph@gphmi.sk 

 

Názov zákazky : „Lyžiarsky kurz žiakov 2020“  

 

CPV kódy : 55110000-4 Hotelové ubytovacie služby 

                     55241000-1 Služby poskytované v dovolenkových strediskách 

                     55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál 

Špecifikácia a požiadavky : uvedené v prílohe č.1 
 

Predmetom zákazky : Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu žiakov GPH Michalovce.   

 
K výzve ďalej uvádzame: 
 
1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej  

kvality podľa tejto výzvy. 
 
1.2 Cenu predložiť v slovenskom jazyku v  € bez DPH aj s DPH. 
 
1.3 Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 
 
1.4 Kontaktná osoba určená objednávateľom: PaedDr. Vladimír Čan 
  

1.5 Kritérium hodnotenia: najvýhodnejšia ponuka – najnižšia cena s DPH 
  
1.6 Termín poskytnutia služby: od 3.2.2020 do 8.2.2020   
                                                           od  8.2.2020 do 13.2.2020  
1.7 Uchádzač predloží:  

- ponuku na požadovaný predmet zákazky  
- doklad o oprávnení podnikať – fotokópiu požadovaného dokladu  

- čestné prehlásenie, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

 

1.8 Cenovú ponuku je potrebné písomne doručiť poštou alebo  osobne v zalepenej 
obálke s názvom a sídlom uchádzača, názvom a sídlom verejného obstarávateľa, 



s poznámkou súťaž – neotvárať „Lyžiarsky kurz 2020“   na adresu Gymnázium 

Pavla Horova, Masarykova 1, 071 79 Michalovce najneskôr do 31.10.2019  do 
1200 hod.  

1.9 Zmluva bude podpísaná s uchádzačom, ktorý bude mať najvýhodnejšiu cenovú 
ponuku (pomer cena/kvalita) predloženú v súlade s touto výzvou . Ak uchádzač, 
ktorý má najlepšiu cenovú ponuku ale nebude v súlade s touto výzvou bude 
zmluva podpísaná s ďalším v poradí.  

1.11   Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky bude financovaný z 
prostriedkov rozpočtu školy určených  na LVK 2020.  

Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný formou 
bezhotovostného platobného styku bez preddavku. Úhrada sa bude realizovať na 
základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní. 

1.12 Hodnotenie ponúk: 

- Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk (najvýhodnejšia cenová ponuka (pomer 

cena/kvalita)) bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný obstarávateľ 

podpíše zmluvu. 

- Neúspešným uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na 

úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.  

- Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. 

 
    

 
 
V Michalovciach 21.10.2019 
         
 
                                                                                                        Mgr. Katarína Olšavová 
            riaditeľka školy 


