
 
 
 

 
 

Výzva 
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou   

 
v rámci postupu verejného obstarávania podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12  Nitra, IČO: 00162370, 
plánuje zadať podlimitnú zákazku na predmet: 
 
1. Preprava osôb autobusmi a mikrobusmi 
S nasledovnou špecifikáciou: 
A) Jednodenné   a  viacdenné    prepravy    žiakov,   pedagogického    dozoru   a  
     zamestnancov  SOŠ  veterinárnej  Nitra. 
B) Dodržiavanie   všetkých   zákonných   ustanovení,  platných   pri   hromadnej     
     preprave osôb. 
C)  Spoľahlivosť prepravcu pri zabezpečovaní jednotlivých zákaziek 
D) Dostupná  a pružná  komunikácia  s prepravcom  elektronickou  a telefonickou  
     formou 
E)  Poskytovanie  prepravy  autobusmi  do  50  miest  a  mikrobusmi  do  20 miest 
 
2.) Predpokladaná cena poskytovanej služby za rok : max.15 000,- EUR bez DPH. 
 
3.) Obsah ponuky: 
      a) Ocenený zoznam položiek s uvedením cien v € bez DPH aj s DPH, rozdelený 
na cenu za 1 ubehnutý km a 1 hodinu čakania pri preprave veľkým autobusom aj 
mikrobusom. Celková cena musí byť konečná, musí obsahovať všetky zložky ceny 
dopravy, prípadne iné náklady súvisiace s predmetom dodávky. 
     b) Aktuálny doklad o oprávnení vykonávať objednané služby, predložiť kópiu 
dokladu k predmetu zákazky, (kópia živnostenského listu, výpisu z obchodného 
registra). 
 
4.) Predloženie ponuky:   
      a) Ponuku doručiť na adresu:   
Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, 950 12  Nitra, alebo e-mailom 
na adresu: sosvetnr@sosvetnr.sk 
     b) Lehota na predkladanie ponúk: do 31.01.2018 do 15.00 hod.         
Uchádzač odovzdá ponuku v nepriesvitnom obale s jasným označením: Zákazka 
s nízkou hodnotou - neotvárať, a heslom: „Preprava osôb“. Otváranie obálok sa 
uskutoční bez prítomnosti uchádzačov dňa 01.02.2018 o 10.00 hod. 

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra 
tel.: 037/7922005, GSM: 0948/792203, e-mail: civanova@sosvetnr.sk 

 



Všetky cenové ponuky budú postúpené ako podklad k realizácii VO na príslušnom 
odbore ÚNSK, spolu so žiadosťou o vykonanie VO.   
 
5.) Kritérium na hodnotenie: najnižšia cena bez DPH. 
 
6.) Forma zmluvného vzťahu: Odberateľsko-dodávateľská zmluva na obdobie 
2 kalendárnych rokov.  
     
7.) Lehota dodania služby: Dodávateľ sa zaručuje zabezpečiť vybavenie 
objednávky do 5 dní odo dňa doručenia objednávky od odberateľa.        
  
7.1.  Termín objednania predmetu zákazky sa vzťahuje na obdobie po ukončení 
VO odborom VO a IP ÚNSK a vyhotovení zmluvy, na dva kalendárne roky.  
 
8. Pracovník určený na komunikáciu so záujemcami: Mária Civáňová, 
tel.: 037/7922005, mobil: 0948/792203, e-mail.adresa: civanova@sosvetnr.sk 
 
9. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky bude v prípade neúspešnosti 
ponuky, oznámený výsledok vyhodnotenia elektronicky, alebo poštou. Uchádzač, 
ktorý neuspel nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s vyhotovením 
a doručením ponuky.  
 
Dátum odoslania: 15.01.2018 
Vybavuje: Civáňová 
 
 
 
 
                                                                                         Mgr.Edita Križanová 
                                                                                              riaditeľka školy 
 
 
 


