
Protokol o zákazke č.3933

Názov zákazky: Lyžiarsky výcvik pre žiakov strednej školy

Interné číslo zákazky: 1/2019

Zverejnená: 12.11.2019

Ukončená: 21.11.2019

Predpokladaná hodnota: 9000,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: od 01.02.2020 do 29.02.2020

Lehota na predkladanie
ponúk: 20.11.2019 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ

Firma Stredná odborná škola dopravná

IČO / DIČ / IČDPH: 00651177 / 2020639104 / neplatca DPH

Adresa Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina, SK

Kontaktná osoba Mgr. Mária Hubočanová, +421905 586 370, maria.hubocanova@sosdza.sk

Opis

Oblasť Ostatné

Podoblasť Ubytovacie a stravovacie služby

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na poskytovanie reštauračných a hotelierskych služieb, vrátane
skipasov pre žiakov SOŠD, Žilina.

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške : 9 000,00 EUR.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady spojené s pobytom , stravovaním a
zabezpečením skipasov . V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú služby naviac, ktoré neboli súčasťou
zadania, tieto budú riešené formou doplatku v hotovosti od konkrétnej osoby, ktorá služby vyžadovala.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme
TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument "oprávnenie poskytovať požadované služby a na
požiadanie predložiť potvrdenie z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy/ objednávky povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov organizácie ,(príspevok na lyžiarsky kurz sa
poskytuje v súlade s § 3 ods. 2 a 3 a § 4ab a § 9f ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov) , formou
bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po
ukončení turnusov / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky za služby verejný
obstarávateľ neposkytuje. 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo
byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by
verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z
hodnotiaceho procesu.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.( cena s DPH). 
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Opis zákazky

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do termínu
posledného turnusu.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá 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.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená od 12.11.2019 do 20.11.2019 do 12:00 hod. Vyhodnotenie
príde uchádzačom formou emailu do 21.11.2019 .

PODROBNÝ OPIS:

-Lyžiarsky výcvikový kurz pre 72 žiakov strednej školy, v dvoch turnusoch, každý turnus minimálne 30
žiakov a max. 50 žiakov s pedagogickým doprovodom. (max. cenový strop = 150 € s DPH/osoba/pobyt).
-Termín lyžiarskeho kurzu: 
I. TURNUS : od 10.02.2020 do 14.02.2020
II. TURNUS: od 17.02.2020 do 21.02.2020

-Ubytovanie pre žiakov a pedagógov v zariadení - v 2,3, max. 4-lôžkových izbách s vlastným sociálnym
zariadením,( sprcha, WC). Izby musia byť sústredené na jednom poschodí, prípadne v budove s jedným
vchodom.

-Pedagogický doprovod v každom turnuse - 3 osoby. Pobyt a všetky náklady spojené s turnusom je pre
pedagógov zdarma.

-Spoločenská miestnosť s kapacitou pre 30 až 35 osôb , s Tv, prípadne videoprojekciou a wifi pripojením,
s možnosťou usporiadať spoločenské a zábavné programy.

-Ubytovanie v blízkosti lyžiarskeho strediska a lanovky max. do 200 m a lyžiarsky terén vhodný pre
začiatočníkov aj pokročilých lyžiarov.

-Vzdialenosť lyžiarskeho strediska max. do 100 km od mesta Žilina. Stredisko musí byť minimálne v
nadmorskej výške 600 m.n.m.

-Požaduje sa umelé zasnežovanie a preprava vlekmi .

-Lyžiarska permanentka ( skipas) na 5 dní v cene pobytu pre všetkých účastníkov( pedagógovia + žiaci v
každom turnuse).

-Poskytovanie služieb zdravotníka (lekára) na svahu aj v zariadení (LSPP).

-Plná penzia stravovania s prihliadnutím na zdravú výživu a zabezpečenie pitného režimu (teplý čaj po
celý deň k dispozícii), počas celého pobytu.

-Plná penzia stravovania a zabezpečenie pitného režimu pre pedagógov, 3 osoby každý turnus - zdarma.
-V prípade nepriaznivých podmienok ( nedostatok snehu, teplé počasie...), nie je možné zameniť lyžiarsky
výcvikový kurz za školu v prírode.

-V prípade nepriaznivého počasia v deklarovanom období (nedostatok snehu, nevyhovujúca teplota...), je
táto skutočnosť dôvodom na odstúpenie od zmluvy alebo objednávky bez storno poplatkov.

-Lyžiarsky výcvik nie je možné realizovať v čase školských prázdnin.
-Termín konania lyžiarskeho kurzu je od pondelka do piatku.
V pondelok začína obedom a pokračuje popoludňajším výcvikom. Končí v piatok obedom, pričom študenti
dopoludnia lyžujú.

-Fakturácia je na základe reálne zúčastnených žiakov v dvoch turnusoch a uskutoční sa po skončení
lyžiarskeho kurzu.
Platba sa uskutoční po poskytnutí služby - skončením oboch turnusov, na základe vystavenej
faktúry.Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu.

-Uchádzač je povinný po výzve objednávateľa do dvoch dní predložiť doklad -REGIONÁLNEHO ÚRADU
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA, že dané zariadenie môže poskytovať reštauračné služby žiakom v
rámci lyžiarskeho výcviku.

-Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ uchádzač poruší jednu zo zadaných
požiadaviek alebo úmyselne privedie objednávateľa do omylu.

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia
ponuka

Najvyššia
ponuka

1 Ubytovanie 72,000 osoba/noc 0,00 € 0,00 €
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2
Celodenné stravovanie s pitným režimom 72,000 osoba/deň 0,00 € 0,00 €

Turnus začína v pondelok obedom a končí v piatok obedom

3
Celopobytový skipas 72,000 osoba/5 dní 0,00 € 0,00 €

Poznámka: cena s DPH nemôže prekročiť limit 150€/ osoba/celý pobyt

4 CENA CELKOM s DPH za 2 turnusy 72 žiakov(+6 pedagógov
zdarma): 72,000 osoby/2

turnusy 150,00 € 150,00 €

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia
ponuka

Najvyššia
ponuka

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

marketing@alexandrawellnesshotel.sk 12.11.2019

mlyn@oravskyhaj.sk 12.11.2019

skicertovica@gmail.com 12.11.2019

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

KIMEX Group s.r.o. 36191906 19.11.2019 13:20 10800,00 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. KIMEX Group s.r.o. 36191906 10800,00 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: KIMEX Group s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 36191906 / 2020045995 / SK2020045995

Sídlo: Poštová 8, 04001 Košice, SK

Kontakt: Ingrid Adamicová (+421908724176 - mlyn@oravskyhaj.sk)

Výsledná cena: 10800,00 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 10800,00 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Ubytovanie osoba/noc 72,000 0,00  0,00

2 Celodenné stravovanie s pitným režimom osoba/deň 72,000 0,00  0,00

3 Celopobytový skipas osoba/5 dní 72,000 0,00  0,00

4 CENA CELKOM s DPH za 2 turnusy 72 žiakov(+6 pedagógov zdarma): osoby/2 turnusy 72,000 150,00  10800,00

Cena spolu:   10800,00 € s DPH

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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