ZADÁVANIE ZÁKAZKY
s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7959/39, Trnava
IČO:
17053676
Sídlo organizácie: Coburgova 39, 917 02 Trnava
Zastúpená:
Ing. Jozef Ormandy – riaditeľ SOŠ automobilovej
Kontaktná osoba:
PaedDr. Ivan Kováčik za organizačné náležitosti lyžiarskeho kurzu
telefónny kontakt: 033/5933941, e-mail: zrov@sosatt.sk
Simona Radičová za ekonomické náležitosti lyžiarskeho kurzu
telefónny kontakt: 033/5933923, e-mail: ekonom@sosatt.sk
2. Predmet obstarávania:
Lyžiarsky kurz - doprava
Kód CPV: 60140000-1 Nepravidelná osobná doprava
3. Opis predmetu zákazky:
Doprava žiakov a dospelých osôb na lyžiarsky kurz na deň 16.01.2017 na trase: Trnava
– Turist hotel Drotár, Mlynská 411, Hronec pre 67 osôb.
Dopravu žiakov a dospelých osôb z lyžiarskeho kurzu na deň 20.01.2017 na trase: Turist hotel
Drotár, Mlynská 411, Hronec – Trnava pre 67 osôb.
4. Typ verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 d) zákona o verejnom obstarávaní.
5. Druh zákazky: poskytnutie služby – zákazka s nízkou hodnotou.
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
Maximálne: 1 900,00 EUR s DPH.
8. Cena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky:
Navrhovaná cena za predmet zákazky musí byť stanovená za celý predmet zákazky a musí
obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu zákazky.
Uchádzačom (platiteľom DPH) navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke bude
vyjadrená v EUR bez DPH, aj s DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a uvedie, že
cena je konečná a že nie je platiteľom DPH.
9. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho príspevku na lyžiarsky kurz a z vlastných
prostriedkov. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby.
Faktúra bude vystavená po ukončení kurzu a splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia
verejnému obstarávateľovi.

10. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží:
- kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť uvedený predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača poskytovať predmet zákazky,
- cenovú ponuku v súlade s bodom 3) v zmysle bodu 8), predloženú na prílohe č.1.
11. Obsah ponuky:
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1) identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ, telefónne
číslo, meno a priezvisko kontaktnej osoby),
2) cenovú ponuku na celý predmet obstarávania uvedený v opise predmetu zákazky podľa
bodu 3) - predloženú na prílohe č. 1.
12. Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku a v mene EUR.
Ponuky musia byť predložené do 19.12.2016 do 10:30 hod.
Miesto: SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava.
Spôsob predloženia ponuky:
1) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač vloží svoju ponuku
do uzavretej nepriehľadnej obálky, ktorá musí obsahovať: názov a adresu verejného
obstarávateľa (viď miesto)
- obchodné meno a adresu sídla uchádzača (identifikačné údaje)
- označenie obálky nápisom: „Neotvárať“ s uvedením hesla „Lyžiarsky kurz - doprava“.
2) Spôsob doručenia:
- osobne na sekretariát riaditeľa SOŠ automobilovej Trnava, verejného obstarávateľa.
3) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
4) Po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená
uchádzačovi neotvorená.
13. Lehota viazanosti:
do 20.01.2017.
14. Termín vyhodnotenia cenových ponúk:

19.12.2016 o 11,30 hod.

15. Dátum zverejnenia: na webovej stránke SOŠ automobilovej Trnava 14.12.2016.
Oslovenie uchádzačov na zabezpečenie dopravy: e-mailovou poštou 14.12.2016.
16. Kritérium hodnotenia:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.

17. Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude realizovaný na základe záväznej objednávky, ktorá bude vystavená
obstarávateľom ihneď po vyhodnotení ponúk.
Úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry vystavenej po zrealizovaní lyžiarskeho
kurzu, termín splatnosti je 14 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť prieskum trhu alebo neprijať ani jednu z predložených
ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bol prieskum trhu vyhlásený.

18. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma.
Súčasne ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.
Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na predmet zákazky.

V Trnave dňa 14.12.2016

Ing. Jozef Ormandy
riaditeľ SOŠ automobilovej Trnava

Príloha č.1

Predmet obstarávania

Cena
bez DPH
EUR

Cena
s DPH
EUR

Cena za predmet obstarávania podľa
bodu 3 - za maximálne za dopravu

Identifikácia uchádzača:
- názov alebo obchodné meno
- adresa
- IČO
- DIČ
- meno a priezvisko kontaktnej osoby

Cenovú ponuku vyhotovil (meno a priezvisko oprávnenej osoby):
Telefonický kontakt:
Dňa:

Cena
konečná
(pre
neplatiteľa
DPH)
EUR

