
  

SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17  Košice 
tel.: +421 55 6855413   e-mail: sosvet@sosvet.sk 

  

   

  

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY  

            ( ďalej len „Výzva“)  

  

realizovaná postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou  podľa  §117   zákona č. 343/2015  

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( 

ďalej len „ZVO“)  

   

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

  

Názov:                     SOŠ veterinárna Košice  

Sídlo:                      Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice  

IČO:                      00162574  

Zastúpený:           MVDr. Mária Ivanová, riaditeľ školy  

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:   Mária Slováková 

Email:                      slovakova@sosvet.sk  

  

2. Predmet zákazky  

  

2.1 Názov zákazky:  

            „Lyžiarsky výcvik 2022 “    

  

2.2 Spoločný slovník obstarávania:   

            55110000-4 Hotelové ubytovacie služby  

            55241000-1 Služby poskytované v dovolenkových strediskách  

            55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál  

   

2.3 Miesto dodania a uskutočnenia predmetu zákazky:   

SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17  Košice.  

                                

2.4 Termín plnenia a odovzdania predmetu zákazky:    

prvý turnus : od 14.februára 2022 – 18.februára 2022    

                 druhý turnus od 7.marca.2022 – 11.marca 2022        

              

3. Opis predmetu zákazky a jeho obsah:  

      Predmetom   zákazky   je    zabezpečenie    lyžiarskeho    výcviku   v    danom    termíne    pre 

študentov SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17  Košice.  

podľa špecifikácie v Prílohe č. 1 výzvy.               

  

4. Predpokladaná   hodnota   predmetu    zákazky:  125 eur bez DHP/ osoba   

  



5. Predkladanie cenových ponúk   

  

5.1 Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.  cenách v znení neskorších predpisov, v 

platnom znení. Cena bude stanovená v mene EUR.  Uchádzač je povinný do 

celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky 

v zmysle tejto výzvy a jej príloh.  Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie 

navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH 

upozorní.  Uchádzač predkladá ponuku v slovenskom jazyku. Uchádzači 

vypracujú a predložia návrh na plnenie kritérií v Prílohe č. 2 výzvy.  

  

5.2 Dátum    začatia    verejného    obstarávania    je 31.1.2022   a lehota na 

predkladanie  ponúk je určená do 9.2.2022  do 10.00 hod.  

  

5.3 Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe osobne, poštou alebo iným 

doručovateľským subjektom v uzatvorených obálkach a označujú sa „Lyžiarsky 

výcvik 2022 – VO neotvárať“.  

Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť :   SOŠ veterinárna, Nám. 

mladých poľnohospodárov 2, 040 17  Košice.  

   

6. Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky  

  

6.1 §  32 Osobné postavenie, ods. 1, písm. e):   

           1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia:  

            Je oprávnený dodávať tovar, alebo poskytovať službu. Na vyhodnotenie splnenia 

podmienky účasti osobného postavenia verejný obstarávateľ    vyžaduje    od    

jednotlivých    uchádzačov    predloženie   dokladu o oprávnení podnikať v oblasti 

predmetu zákazky: Doklad o oprávnení podnikať v oblasti týkajúcej sa predmetu 

zákazky (Výpis zo ŽR alebo OR, resp. iného registra, v ktorom je uchádzač v zmysle 

platných predpisov registrovaný) , stačí fotokópia.              

              

6.2 § 32 Osobné postavenie, ods. 1 písm. f):  

            Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa               

§ 32 ods. 1 písm.  f)  zákona  o verejnom  obstarávaní.  Pre  splnenie  predmetnej                

podmienky  účasti  sa vyžaduje  predloženie  dokladu  uvedeného  v  §  32  ods.  2                

písm.  f) – doloženým  čestným vyhlásením podľa prílohy č. 3 tejto výzvy.   

  

7. Vyhodnotenie ponúk a kritérium na hodnotenie cenových ponúk   

  

7.1 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil 

všetky podmienky účasti a nepredložil všetky požadované doklady ako dôkazné 

prostriedky alebo poskytol nepravdivé informácie  v súvislosti s podmienkami 

účasti, obsah ktorých je požadovaný v tejto výzve a jej prílohách.  



7.2 Kritériom na vyhodnotenie   ponúk   zadávanej zákazky   bude   najnižšia 

celková cena v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky.   

            Po   zrealizovaní    postupu    podľa     zákona    č. 343/2015 o   verejnom   obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých  zákonov verejný obstarávateľ príjme ponuku 

uchádzača   s   najnižšou   celkovou    cenou   v eurách s DPH za celý predmet zákazky 

a   bude  s   úspešným uchádzačom podpísaná Zmluva.   

              

7.3 Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt. Predpokladom úspešného 

vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných 

podľa tejto výzvy na predloženie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude 

oznámený uchádzačom formou elektronickej komunikácie.  

  

8. Obsah ponuky  

  

8.1 Ponuka musí obsahovať:  

Vyplnený doklad – Návrh na plnenie kritérií uchádzača – Príloha č. 2 výzvy, 

Podpísané čestné vyhlásenie – Príloha č. 3 výzvy, Podpísaný Návrh Zmluvy 

Príloha č. 4 výzvy.   

  

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa   

  

9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať niektorú z predložených 

ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného 

obstarávateľa alebo budú v rozpore  s finančnými možnosťami verejného 

obstarávateľa, ak uchádzač nesplní podmienky účasti, alebo predložená ponuka 

nebude zodpovedať určeným požiadavkám na predmet zákazky.   

9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na aktualizáciu počtu študentov na 

lyžiarsky výcvik.  

9.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu cenovú ponuku  v  

prípade aktualizácie podmienok určujúcich realizáciu lyžiarskych kurzov 

upravených MŠVVŠ SR alebo za  podmienok určených Úradom  verejného 

zdravotníctva  

Slovenskej republiky, ktorými  sa škole  uloží zákaz realizácie lyžiarskych kurzov.  

  

 Prílohy    

              

            Príloha č. 1 -  Špecifikácia predmetu zákazky,   

            Príloha č. 2 – Návrh plnenia kritérií,  

            Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie,  

            Príloha č. 4 – Návrh zmluvy  

  

             

V Košiciach dňa 31.1.2022  

Vypracovala: Mária Slováková  

Schválila:  MVDr. Mária Ivanová  



SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice 
tel.: +421 55 6855413    e-mail: sosvet@sosvet.sk 

   

Príloha č. 1 výzvy  

Špecifikácia –predmet zákazky „ Lyžiarsky výcvik 2022“  

Lyžiarsky výcvik sa uskutoční v termíne 14.2.2022 až 18.2.2022  

Predpokladaný počet žiakov – 78 

Počet inštruktorov – 4 

Počet zdravotníkov 1  

 (Aktuálny počet bude nahlásený pred nástupom na lyžiarsky výcvik) .  

Na zabezpečenie lyžiarskeho výcviku v danom termíne požadujeme:  

• Ubytovanie v 2-6 lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením, poprípade v 

bungalovoch,  

• Ubytovanie 5 dní / 4 noci,  

• Reštaurácia, spoločenská miestnosť a priestor k relaxácii,  

• Stravovanie: plná penzia (3x denne strava, raňajky a večera v priestoroch ubytovne, 

obedová polievka na svahu), súčasťou stravovania –pitný režim, zabezpečený aj na 

svahu,  

• Lyžiarske stredisko môže byť dostupné skibusom pre pokročilých lyžiarov max. do 17 km 

od ubytovne a dochádzanie na zjazdovku pešo pre začiatočníkov v bezprostrednej 

blízkosti ubytovacieho zariadenia, denne upravované zjazdovky,   

• Na zjazdovke by mala byť umožnená stavba pretekárskej trate s bránkami pre záverečné 

preteky lyžiarov .    

Ďalej požadujeme:  

• Pobyt zdarma pre inštruktorov a zdravotníkov,  

• Skipas na celú dĺžku výcviku,  

• Vzdialenosť strediska od Košíc cca do 190 km,  

• Nadmorská výška lyžiarskeho strediska min. 700 mnm.  

     V   prípade  nerealizovania   lyžiarskeho   výcviku  z  dôvodu nevyhovujúcich poveternostných  

a snehových podmienok  a nerealizovania výcviku z dôvodu súčasných pandemických a 

epidemiologických  opatrení v súvislosti s COVID-19 budeme požadovať odstúpenie od zmluvy 

bez storno poplatku.   

  

V Košiciach 31.januára 2022  

Vypracovala: Mária Slováková  

Schválila: MVDr. Mária Ivanová  



SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17 Košice 
tel.: +421 55 6855413    e-mail: sosvet@sosvet.sk 

 

 

 
Príloha č.2 výzvy 

 

Návrh na plnenie súťažných kritérií 

Predmet  zákazky:                                     LYŽIARSKY VÝCVIK 2022 

 

Verejný  obstarávateľ:  
SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2,  
040 17 Košice 

 

Kontaktná osoba:                           Mária Slováková 

 

 

Kritérium 
Cena  bez  DPH 

v EUR 
DPH 

Cena s DPH   
v  EUR 

Celková cena  za 1 žiaka:    

Celková cena za celý výcvik: ( 78 žiakov )    

 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie konečnú cenu  

- som platcom DPH / nie som platcom DPH* 

*nehodiace škrtnúť 

 

Názov:  

Sídlo:  

Štatutárny zástupcovia:  

IČO:  

IČO DPH:  

Bankové spojenie, číslo účtu:  

Číslo telefónu:  

Číslo faxu:  

e-mail:   

 

 

V Košiciach,  dňa:  .................................. 

        ............................................. 

        Podpis 

Pečiatka: 

 

mailto:sosvet@sosvet.sk


SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohospodárov 2, 040 17  Košice 

tel.: +421 55 6855413    e-mail: sosvet@sosvet.sk 

 
                                                                                                                Príloha č. 3 výzvy 

 

 

  Čestné vyhlásenie  
 

Lyžiarsky výcvik 2022 

Obchodné meno uchádzača: 
 

Sídlo uchádzača: 
 

IČO: 
 

DIČ: 
 

IČDPH: 
 

Štatutárny zástupca uchádzača 
 

Kontaktné údaje 
 

 
 
ako štatutárny orgán vyššie uvedeného uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že nemáme uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Som si vedomý/á toho, že pokiaľ by mnou uvedené informácie neboli pravdivé alebo závažným 
spôsobom zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom. 

 

 

 

       V __________________, dňa ____________ 
 
 
 
 
 
        –––––––––––––––––––––––––––––      Meno, priezvisko, tituly štatutárneho zástupcu uchádzača 
                                                                                                     a odtlačok pečiatky 
 

                                                                                     



  

 Príloha č. 4 Návrh zmluvy 

 
      Zmluva o poskytnutí služby 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
(ďalej len „Zmluva“) 

medzi nasledovnými Zmluvnými stranami: 

 
Poskytovateľ: 

Názov:  

Sídlo:  

Zstúpený:  
IČO:   

IČ DPH:  

Registrovaný v:    
  

Bankové spojenie:      

Číslo účtu v tavre IBAN:   

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

Objednávateľ:  

Názov:                                     SOŠ veterinárna  Košice   

Sídlo:        Nám. mladých poľnohospodárov 2,040 17 Košice  

Štatutárny orgán:        MVDr. Mária Ivanová– riaditeľ školy 

IČO:         00 162 574 
Zriaďovateľ:        Košický samosprávny kraj 

Bankové spojenie:        Štátna pokladnica 

Číslo účtu v tvare IBAN:        SK33 8180 0000 0070 0018 8981 

 

(ďalej len „Objednávateľ“, Objednávateľ a Poskytovateľ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo 

„Zmluvná strana“) 

 

 

 

Preambula  
 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok postupu verejného obstarávateľa (v tejto Zmluve 

uvedeného ako Objednávateľ) pri aplikovaní postupu verejného obstarávania zadávaného v zmysle 
zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

 

 

 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

 
Predmetom   plnenia   tejto   Zmluvy   je   záväzok   Poskytovateľa   zabezpečiť pre Objednávateľa 

lyžiarsky výcvik  pre žiakov ,  pedagogický dozor a zdravotníkov SOŠ veterinárna, Nám. mladých 
poľnohospodárov 2, 040 17  Košice.  Špecifikácia predmetu Zmluvy tvorí prílohu č.1 predmetnej zmluvy 

(Špecifikácia – Lyžiarsky výcvik 2022). 



 
 

Článok II 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena   za   predmet    Zmluvy je v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších    

       predpisov a jeho vykonávacích predpisov. 

2. Zmluvné strany dohodli cenu za poskytované služby podľa čl. I. tejto Zmluvy vo výške ...............  

EUR s DPH (slovom: ....... Eur) za jedného žiaka a 0,00 EUR s DPH (slovom: nula Eur)  za jeden 

pedagogický dozor a zdravotníka, ktorý sa lyžiarskeho kurzu skutočne zúčastnia. Pre Poskytovateľa 

je dohodnutá cena záväzná a zaväzuje sa ju dodržať. 

3. Objednávateľ   uhradí   dohodnutú   cenu   na   účet   Poskytovateľa   na základe faktúry vystavenej    

Poskytovateľom.  Fakturovaná suma bude určená ako súčin počtu žiakov skutočne zúčastnených 

na lyžiarskom kurze a jednotkovou cenou za žiaka. Poskytovateľ vystaví faktúru za každý turnus 

samostatne. 

4. Faktúra   musí   spĺňať   predpísané    náležitosti v   zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  

v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. 

5. Objednávateľ   uhradí   oprávnene fakturovanú sumu do 14 dní   odo dňa prijatia faktúry. Pre tento      

  účel   sa   za   deň    úhrady    považuje   dátum    odpísania zaplatenej sumy z účtu Objednávateľa.  

6. Objednávateľ   je   oprávnený vrátiť Poskytovateľovi bez úhrady faktúru, ktorá je nesprávna alebo        

        neúplná, a to   do   dátumu    jej splatnosti.    Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota  

       splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.  

7. V prípade    omeškania  s   platbou   si   Poskytovateľ môže uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú                  

       pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 

 

   Článok III 

     Ďalšie dojednania 
 

1. Objednávateľ   je   povinný   poskytnúť Poskytovateľovi   najneskôr sedem dní pred začatím turnusu    

        potrebné informácie o podstatných skutočnostiach týkajúcich sa predmetu Zmluvy.   

2. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o skutočnostiach, ktoré  

spôsobujú prekážky riadnemu zabezpečeniu služby alebo jej časti. 

3. Zmluvné strany sú pri plnení tejto Zmluvy povinné poskytnúť vzájomnú súčinnosť. 

4. Poskytovateľ   zodpovedá   Objednávateľovi   za porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy.  

 

 
Článok IV 

     Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o Zmluvných stranách uvedených v záhlaví 

tejto  Zmluvy   tieto  písomne a preukazne oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu. 

2. Veci konkrétne neupravené touto Zmluvou budú Zmluvné strany v prípade potreby riešiť podľa 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov právneho 

poriadku Slovenskej republiky (napr. Občiansky zákonník a pod.). 

3. Zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis obdrží Objednávateľ a jeden 

rovnopis obdrží Poskytovateľ.  

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne 

uzavrieť Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej 

Zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 



5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez 

časového tlaku alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok a bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku.  

6. Všetky zmeny a doplnenia tejto Zmluvy  je možné uskutočniť formou písomného, číslovaného 

a oboma Zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto Zmluve. Ústne   dohovory sú neplatné.  

7. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi obidvoch Zmluvných 

strán, prípadne ich splnomocnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. 

8. Táto Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov Zmluvných strán. 

9. Nedeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej prílohy: 

Príloha č.1.Špecifikácia -  Lyžiarsky výcvik 2022 

 

 

 
 

V ..................................  dňa:                                V Košiciach dňa:  

za Poskytovateľa:                              za Objednávateľa: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
.................................................... 

      Štatutárny zástupca 
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