
mnázium Ul.17. novembra 1180

Výzva na  predloženje ponuky

Verejný obstarávatel' :  Gymnázium,  Ul.17.  novembra  1180, Topol'čany,  v rámci postupu verejného
obstarávania podľa §117  zákona č. 343/2015 Z.z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet
zákazky:

„Lyžiarsky kurz pre žiakov Gymnázia, Ul.17. novembľa 1180, Topol'čany ``

1) Predmet zákazky:
Zabezpečenie  lyžiarskeho  kurzu pre žiakov Gymnázia , Ul.17. novembľa 1180, Topol'čany.

1.    Kurz : od 14.02.2022 do 18.02.2022 , 67 žiakov z toho 43 dievčat a 24 chlapcov + 6

pedagogický dozor, 1  lekár ,  t.j.  spolu 74 osôb
2.    Kurz : od  07.03.2022 do 11.03.2022, 67 žiakov z toho 43 dievčat a 24 chlapcov +6

pedagogický  dozor, 1  Iekár,  t.j.  spolu  74 osôb

Celkom: 134 žiakov ,12 pedagógov  a  2 lekári

2) Požiadavky pre zabezpečenie lyžiarskeho kurzu :
Pre každý kurz požadujeme:

-       ubytovanie:4noci,

-      stravovanie : 3x denne, začať v pondelok obedom a končiť piatok raňajkami
•       na každých  l0 Žiakov l  pedagóg +  1  Iekárna každý kurzzadarmo
-       vcene miestne poplatky
-       možnosť spoločenských hier,  relaxácie po lyžovani v mieste ubytovania
-       zotavovacie zariadenie musí vyhovovať požiadavkám príslušnej legislatívy

3) Predpokladaná cena :
Predpokladaná cena celej zákazky je    max. 20,100,00 € s DPH.

4) Obsah ponuky:
a/ Cena na 1 žiaka bez DPH aj s  DPH, ako aj celková cena za celú zákazku , ostatných

požiadaviek , v € aj bez DPH aj s DPH . Celková cena musí byt' konečná, musí obsahovať cenu
zákazky, prípadne iné náklady súvisiace s predmetom dodávky.

b/ aktuálny doklad o oprávnení   uskutočňovať dodávky tovarov a služieb
-      kópiu dokladu -výpis zo živ. registra, OR

5) Predloženie ponuky:
a/ ponuku doručit' na adresu:  Gymnázium,  Ul.17.novembra  1180,  955 01  Topol'čany  ,č.dv.109

v zalepenej obálke s označenĺm „Lyžiarsky kuľz pre žiakov Gymnázia
Ul.17.  novembra 1180, Topol'čany``

b/ lehota na predkladanie ponúk: do   10.februáľa  2022  do:  12.00 hod.  , alebo



ponuku je možné doručiť e-mailom na adresu: sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk

Ponuka pľedložená po uplynutí lehoty a času nebude zaradená do hodnotenia.

6) Lehota dodania služby :   od   14.02.2022 do  18.02,2022 a od 07.03.2022 do  11.03.2022
Cas plnenia bude  dohodnutý v zmluve.

7) Kritérium na hodnotenie:  najnižšia cena bez  DPH

8) Pracovník uľčený na komunikáciu so záujemcami: Terézia Porubská
Na základe určených  kritérií na hodnotenie ponúk bude určený úspešný uchádzač,  s ktorým  bude
uzatvorený zmluvný vzt'ah   zmluvou o dielo.
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky a budú vyhodnotení ako neúspešní,  bude výsledok
vyhodnotenia  oznámený e-mailom,  poštou alebo osobne.  Uchádzač,  ktorý neuspel,Ĺnemá_n_árok na

náhradu nákladov,  ktoré mu vznikli s prípravou  a doručením ponuky,

Podpis štatutárneho zástupcu:  PaedDr.  Martina Mazáňová,  PhD.,  riaditeľka školy


