
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
zadávanie zákazky s  nízkou hodnotou podľa ustanovenia §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o  verejnom 

obstarávaní a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov 

         V Bratislave dňa 01.04.2019 

  
 
 
1.) Identifikácia obstarávateľa: 
  Názov organizácie: Športový klub polície Bratislava 
 Sídlo organizácie:   Záporožská 8, 844 46 Bratislava 
 IČO: 0681989 
 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Ivo Balint 
 

  
2.)         Predmet zákazky:   

Zabezpečenie ubytovania, stravy počas sústredenia hádzanárskeho oddielu Športového klubu 

polície Bratislava termíne 28.07.2019 až 03.08.2019, predpokladaný počet 130 osôb, z toho 

cca 100 osôb do 18 rokov a  cca 30 osôb nad 30 rokov, v rekreačnej oblasti Skalka Aréna 

v dostupnosti cca 1 km peši od Skalka Relax centra.   
 

 

3.) Doplňujúce požiadavky: 
 

Požiadavky na ubytovanie 
- štandardizované, najlepšie s vlastným sociálnym zariadením 
Požadujeme predložiť podrobný aktuálny opis zariadenia t.j. opis ubytovania vrátane jeho 

kvalitatívneho zatriedenia, spôsob stravovania, opis miestností s vybavením. 
Požiadavky na stravovanie 
- strava päť krát denne,  
- raňajky minimálne kontinentálne alebo s možnosťou výberu jedál formou bufetu 
- obed 0,3 dcl polievka, mäsité jedlo(min. 150 g mäsa v surovom stave a min. 200 gramov 

príloha) a na výber dezert/šalát 
- večera bezmäsité jedlo(minimálne 350 g, pričom je žiadaná variabilita teplých vegetar. 

jedál) a výber z čerstvých šalátov 
- neskorá večera  30g  pomazánka a 80g pečivo(pričom je žiadaná variabilita pomazánok) 
- jeden večer počas pobytu je možné nahradiť večeru grilovačkou(napr. opekanie špekáčiek, 

slaniny a podobne + chlieb – po vzájomnej dohode) 
Požiadavka na pitný režim: 
- celodenný pitný režim(voda s citrónom, ovocný čaj) 
 

 Zabezpečenie požadovaných služieb musí byť lokalizované v jednom účelovom zariadení(tzn. 

ubytovacie služby a stravovacie služby musia byť lokalizované v jednej budove) 
 

 

4.)        Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  13.400,- € 
 

5.) Lehota na predkladanie cenových ponúk:  do 07.04.2019 
 Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená. 
 

6.) Miesto predkladania ponúk:   
 Názov organizácie: Športový klub polície Bratislava 
 Sídlo prevádzky: Záporožská 8, 851 01 Bratislava 
 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:  Mgr. Ivo Balint, balint@skpba.sk; 0905211639  

 

mailto:balint@skpba.sk


7.) Zmluvné a platobné podmienky: Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na 

 poskytnutie služby na zabezpečenie ubytovania a stravy pre predpokladaný počet 130 osôb 

 počas sústredenia hádzanárskeho oddielu ŠKP Bratislava v termíne 28.07.2019 až 03.08.2019 

 v zmysle bodu 2 tejto výzvy. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného 

 platobného styku na základe reálneho počtu zúčastnených osôb. Žiadame zvlášť rozpísať a 

 faktúrovať ubytovanie a zvlášť stravovanie reálneho počtu osôb. 
 

 Prevzatie výzvy potvrďte a cenové ponuky zašlite e-mailovou poštou, následne cenové 

 ponuky pošlite, potvrdené podpisom a pečiatkou, poštou. Ak nie ste platca DPH túto    

 skutočnosť uveďte v cenovej ponuke. 
 

 

8.) Identifikácia zasielateľa cenovej ponuky: 
  Názov a sídlo organizácie: 
 IČO:  
 Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 
 

 

 


