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Základná škola s materskou školou v Jarovniciach. 
 

PRIESKUM TRHU 
 

v zmysle § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“) 
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 

Základná škola s materskou školou, Jarovnice 464, ako verejný obstarávateľ, 
Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:  
 
1. Predmet zákazky:     „Poznávací zájazd pre žiakov“ 
 
2. Zdroj finan čných prostriedkov: Predmet zákazky sa bude financovať 

z rozpočtu obstarávateľa. 
 
3. Podmienky účasti: 
 Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť:  

• Kópiu dokladu o oprávnení podnikať podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO 
v nadväznosti na § 26 ods. 2 písm. e) ZVO, v ktorom preukáže, že je 
oprávnený poskytovať predmet zákazky, resp. podľa § 128 ZVO. 

 
4. Obsah ponuky : 

• Doklady podľa bodu 3. Podmienky účasti 
• Cenový výmer – rozpočet v tlačenej forme 

 
5. Miesto poskytovania predmetu zákazky: Základná škola s materskou školou  
 
6. Obhliadka miesta plnenia zákazky: nie je potrebná  
  
7. Komplexnosť ponuky:  ponuku je potrebné doložiť na celý predmet zákazky  
 
8. Cena:      cenu uvádzajte v eurách s DPH  
 

 
9. Predloženie ponuky: 

Uchádzač predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo 
osobne v zalepenej obálke s označením: „Ponuka: súťaž – neotvárať“ a s označením 
heslom súťaže „Poznávací zájazd pre žiakov“, na adresu Základná škola 
s materskou školou,  08263 Jarovnice 464. Lehota na predloženie cenovej ponuky 
uplynie dňom: 11. apríla 2014 o 12:00 hod.  
 
 10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  
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Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet 
zákazky.  
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný 
obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku 
príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli. 
 
11. Lehota na predkladanie ponúk: 11. apríla 2014 
 
12. Termín dodania zákazky: máj-jún 2014 
 
Kontaktná osoba:   PaedDr. Magdaléna Šafranová 
     zs@zsjarovnice.edu.sk 
 
 
Špecifikácia zákazky: 

 
- Orava – Liptov s návštevou Kremnice 
- 41 žiakov ZŠ 
- na 10 platiacich žiakov – 1 pedagóg ako dozor 
- 3 – dňový zájazd  
- 2 x nocľah, polpenzia 
- Poistenie 
- Termín – 25. máj – 25. jún  (streda, štvrtok, piatok) 
Harmonogram: 
1. deň : Odchod z Jarovníc, návšteva oravskej dediny – Zuberec, Oravský zámok, 

ubytovanie, večera. 
2. deň: Raňajky. Návšteva Kremnice s návštevou mincovne, presun do 

rozprávkového lesa Habakuky - Donovaly, ubytovanie, večera 
3. Raňajky. Demänovská dolina - Demänovská ľadová jaskyňa – Nízke Tatry, 

Medvedia štôlňa. Popoludní návrat do Jarovníc 
 
 
 
 
 
 


