
 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
(prieskum trhu) 

 
 
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice (ďalej ako „verejný obstarávateľ“), uskutočňuje tento 
prieskum trhu postupom podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ / 
„ZVO“)  
 
 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 
     Názov :  Stredná športová škola Trieda SNP 104, Košice  
             Sídlo:     Trieda SNP 104, 040 11  Košice 
       IČO :                          00 521 965                          
       Kontaktná osoba:      PaedDr. Tatiana Švecová, riaditeľka      
       Telefón:                     055/ 6415166                      
       E-mail:                       skola@ssske.sk                     
        
 

1. Názov predmetu obstarávania:      Lyžiarsky kurz  2022 
 

 
2. Špecifikácia zákazky druh zákazky :  služby spojené so zabezpečením lyžiarskeho kurzu  

CPV kód:     55100000-0   Hotelové služby, reštauračné a maloobchodné služby 
                    92000000-1   Rekreačné, kultúrne a športové služby      
 

3. Funkčná špecifikácia zákazky:  
Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu pre  cca 140 žiakov Strednej športovej školy Trieda SNP 104 
Košice v dvoch turnusoch :  

             
            Turnus č. 1 – v termíne  od 28.2.2022 – 4.3.2022  cca 70 žiakov,  5  inštruktorov, 1  zdravotník  
        
             Turnus č. 2 -  v termíne od 7.3. 2022 – 11.3. 2022  cca 70 žiakov, 5  inštruktorov, 1 zdravotník 
 
        

4. Požiadavky na lyžiarsky kurz – turnus č. 1:              

• termín kurzu:       28.2.2022  – 04.03.2022 

• Dĺžka pobytu 5 dní / 4 noci   

• ubytovanie –  v 2,3,4 posteľových  izbách s vlastným sociálnym zariadením  

• počet žiakov :    max 70 na  termín    

• strava :  formou plnej penzie, celodenný pitný režim 

• prispôsobenie stravy diétam (bezlepková) 

• raňajky v deň  odchodu 

• pobyt zdarma pre inštruktorov (na 14 žiakov / 1 inštruktor) 

• pobyt zdarma pre zdravotníka 

• vlek pre úplných začiatočníkov, pre stredne pokročilých, pre zdatných  

• zjazdovka umelo zasnežovaná, upravovaná, možnosť večerného lyžovania  

• skipas na celú dĺžku pobytu 

• uzamykateľný priestor pre odkladanie lyžiarskej výstroje 

• zapožičanie lyžiarskeho vybavenia (lyže, lyžiarky, palice, prilba)  

• zabezpečenie spoločenskej miestnosti, prípadne jedálne pre  spoločné aktivity  

• vzdialenosť lyžiarskeho strediska  od ubytovacieho zariadenia  max. do 200 m  

• možnosť zníženia počtu účastníkov z dôvodu ochorenia, alebo karantény  bez storno poplatku 

najneskôr 24 hod pred nástupom  na turnus    



• v prípade nerealizovania lyžiarskeho kurzu z dôvodu nevyhovujúcich poveternostných 

a snehových podmienok, prípadne vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením 

COVID   – odstúpenie od zmluvy/objednávky bez storno poplatku.    

 
5. Požiadavky na lyžiarsky kurz  - turnus č. 2   

• termín kurzu:       07.03..2022  – 11.03.2022 

• Dĺžka pobytu 5 dní / 4 noci   

•  ubytovanie –  v 2,3,4 posteľových  izbách s vlastným sociálnym zariadením  

• počet žiakov :    max 70 na  termín    

• strava :  formou plnej penzie, celodenný pitný režim 

• prispôsobenie stravy diétam (bezlepková) 

• raňajky v deň  odchodu 

• pobyt zdarma pre inštruktorov (na 14 žiakov / 1 inštruktor) 

• pobyt zdarma pre zdravotníka 

• vlek pre úplných začiatočníkov, pre stredne pokročilých, pre zdatných  

• zjazdovka umelo zasnežovaná, upravovaná, možnosť večerného lyžovania  

• skipas na celú dĺžku pobytu 

• uzamykateľný priestor pre odkladanie lyžiarskej výstroje 

• zapožičanie lyžiarskeho vybavenia (lyže, lyžiarky, palice, prilba)  

• vzdialenosť lyžiarskeho strediska  od ubytovacieho zariadenia  max. do 200 m 

• možnosť zníženia počtu účastníkov z dôvodu ochorenia, alebo karantény bez storno poplatku 

najneskôr 24 hod pred nástupom na turnus  

• v prípade nerealizovania lyžiarskeho kurzu z dôvodu nevyhovujúcich poveternostných 

a snehových podmienok, prípadne vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením 

COVID  – odstúpenie od zmluvy/objednávky bez storno poplatku.    

 
6. Spôsob predloženia cenovej ponuky: 

• Uchádzač predkladá ponuku na požadovaných formulároch – vyplnená a podpísaná :  
Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria (cenová ponuka)  
Príloha č. 2  - Čestné vyhlásenie uchádzača  

• V poskytnutej informácii sa uvedie cena  za osobu  bez DPH a s DPH 

• Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet sa uvedie na základe vlastných výpočtov, 
pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Ak 
oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie 
o predpokladanej navrhovanej cene.  
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:     120,00 €  bez DPH  /  žiaka,  
 

8. Miesto dodania predmetu zákazky:  Stredná športová škola Trieda  SNP 104, 040 11 Košice  
 

9. Kritérium hodnotenia:   
Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH  za ekonomicky najvýhodnejších podmienok 
v pomere komplexnosť služieb / cena.  
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.  

 
10. Lehota na predkladanie ponuky do: 03.02.2022 do 09.00 hod 

- e-mailom na adresu skola@ssske.sk, poštou alebo osobne na adresu verejného 
obstarávateľa.  

- Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy; 
- Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; 

 
11. Podmienky financovania:  

Predmet zákazky sa bude financovať z príspevku na LK 2022. Cena uvedená  v ponuke je 
záväzná.  

        Obstarávateľ neposkytuje preddavok.  



 

12.   Ďalšie informácie:  

a) Predložená ponuka bude podkladom pre obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. v znení 
neskorších predpisov pre výber dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117, preto z nej 
nevyplývajú pre verejného obstarávateľa žiadne záväzky.  

b) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom/písomne oboznámení s výsledkom 
vyhodnotenia. 

c) Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka. Fakturácia na základe skutočnosti po 
absolvovaní LK. 

d) Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením objednávky, verejný 
obstarávateľ môže uzatvoriť objednávku s ďalším uchádzačom v poradí. 

e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú 
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa  

f) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša 
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Uchádzači nemajú 
nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  

 
 
 
V Košiciach  25.1.2022 
 
 
                                                                                                     PaedDr. Tatiana Švecová 
                                                                                                            riaditeľka školy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 : Návrh uchádzača na plnenie kritéria (cenová ponuka) 
Príloha č. 2 : čestné vyhlásenie uchádzača   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 1 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria 
 

Obchodný názov  

Sídlo  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH  

Platca / neplatca DPH *  

Kontaktná osoba  

Telefón   

e-mail  

(* nehodiace sa preškrtnite) 

CENOVÁ  PONUKA 
 

Názov zákazky:  „Lyžiarsky kurz 2022“ 
 

  
Položka  

 
Cena bez DPH  / 

 1 osoba 

 
 DPH 20 %  

 
Cena s DPH / 1 osoba 

1. ubytovanie  – 1 osoba / 5dní / 
4noci 
+ rekreačný poplatok *)  

   

2. Stravovanie + pitný režim  – 1 
osoba / 5dní / 4noci 

   

3. Skipas – 5 dní /1osoba     

4. Požičanie lyžiarskeho výstroja - 
komplet/  5 dní / 1 osoba 

   

  
Cena celkom / 1 osobu  

  
 

 

 
Preferovaný  termín - dostupnosť v  turnusoch:                     áno / nie * 
Turnus č. 1:   28.02. 2022 – 04.03.2022 
Turnus č. 2:   07.03. 2022 – 11.03.2022 

 

 

Dátum:   ............................................                                                     .................................................... 

                                                                                                                                     pečiatka, podpis     

 



Príloha 2 

Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice  

 

Č E S T N É    V Y H L Á S E N I E 

uchádzača  
 

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

 sídlo :                     ................................................................................................ 

                                                          

Týmto čestne vyhlasujem (e, že:   

 

1. súhlasím(e) s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom: 
„Lyžiarsky kurz 2022“, ktoré určil verejný obstarávateľ vo Výzve na predkladanie ponúk, jej 
prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 
predkladanie ponúk,   

 

2. všetky predložené  vyhlásenia, doklady, dokumenty  a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé 
a úplné, 

 

3. Nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu, (§ 32 ods. 1 prísm.f),   

 

4. mám(e) oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré 
zodpovedá predmetu zákazky  (§ 32 ods. 1 prísm.e),  

 

5. spĺňam(e) všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytnem (e) verejnému 
obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré sú čestným vyhlásením nahradené,  

 

6. nie som (nie sme) v konflikte záujmov podľa § 23 Zákona o verejnom obstarávaní,  
 

7. Vyhlasujem(e), že dávam(e) písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti 
s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších predpisov,  

 

8. Vyhlasujem(e), že  dávam(e) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu 
realizácie verejného obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému 
obstarávaniu zákazky, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  
 

  

V __________________, dňa ____________2022  

                                                                                –––––––––––––––––––––––––––––     

                                                                    (pečiatka a podpis oprávnenej osoby záujemcu/uchádzača) 

 


