
Výzva na predkladanie ponúk  
spracovaná v zmysle § 117 zákona  č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 

1. 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:   

 

Verejný obstarávateľ:             Centrum voľného času                

Sídlo:                                      Kuzmányho 105, 010 01 Žilina 

V jeho mene konajúci:           PhDr. Eva Dobšovič Mjartan, riaditeľka      

IČO:                                        37810961 

Bankové spojenie:                  Prima banka Slovensko, a.s.      

Kontaktná osoba:                    PhDr. Eva Dobšovič Mjartan 

E-mail; /tel. číslo:                   041/562 11 78, cvczilina@cvczilina.sk 

    

2. 

Predmet zákazky: Zabezpečenie odbornej garancie, trénersko – metodickej činnosti pri 

vedení krúžku plávania deti a mládeže. 
Predmetom tejto zákazky je záväzok odborného garanta s odbornou starostlivosťou zabezpečiť nevyhnutné pravidelné 
činnosti spojené s realizáciou aktivít členov záujmových útvarov CVČ zriadených v rámci športu "plávanie", s tým spojenú 
metodickú činnosť a realizáciu súvisiacich tréningových jednotiek vo vhodných tréningových priestoroch. Odborný garant 
sa pre účely plnenia predmetu tejto zákazky zaväzuje zabezpečiť na všetky termíny konania záujmových útvarov podľa 
požiadaviek objednávateľa trénerskú, vychovávateľskú, vzdelávaciu, metodickú a primeranú zdravotnú starostlivosť v 

súlade s potrebami a pravidlami príslušného športu a tiež zabezpečiť kompletnú odbornú metodickú a administratívnu 
agendu súvisiacu s realizáciou tréningov príslušného záujmového útvaru a prípadne aj s realizáciou súťaží, ak sa ich v 
danom športe členovia CVČ zúčastňujú. 
Krúžky plávania sú vykonávané spravidla 4 hodiny týždenne, z toho 2 hod. týždenne v pondelok na ZŠ Martinská, streda 1 
hod. týždenne Mestská krytá plaváreň,  piatok 1 hod týždenne Mestská krytá plaváreň (s výnimkou prázdnin a sviatkov), v 
úhrnnom počte cca 100 detí vo veku od 5 – 15 rokov. Zákazka sa uzatvára na obdobie školského roka 2018/2019. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ zaplatí vykonávateľovi za poskytnuté služby podľa tejto zákazky 
odplatu do výšky finančných prostriedkov, prislúchajúcich zzaujmovému útvaru ,, plávania,, podľa počtu jeho členov t.j. 

350,- EUR s DPH mesačne na obdobie do konca roku 2018. Hodnota zákazky sa môže zmeniť k 1.1.2019 po úprave 
normatívu na člena CVČ v rozpočte organizácie na kalendárny rok 2019. Dodávateľ má možnosť od dodávania služby 
odstúpiť, ak sa hodnota zákazky zníži. 

3. Typ objednávania: Plnenie bude realizované na základe uzavretej zmluvy o spolupráci  

4. Miesto dodania zákazky: ZŠ Martinská Žilina + Mestská krytá plaváreň Žilina 

5. Variantne riešenie: Neumožňuje sa, 

6. 

Forma predkladania ponúk: osobne v kancelárii riaditeľa CVČ, v termíne 19.10.2018 do 

13:00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR s DPH. Súčasťou predkladania ponuky bude 

informatívny rozhovor o spôsobe praktickej realizácie zákazky. 

Obsah ponuky : cena za hodinu, zoznam trénerov, odborná spôsobilosť (odborný garant 

zabezpečuje svoju činnosť pre verejného obstarávateľa iba prostredníctvom odborne 

spôsobilých osôb). Uchádzač uvedie či je resp. nie je platca DPH.   

7. 

Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu CVČ . 

Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná do 15 dní odo dňa 

doručenia faktúry za predchádzajúci mesiac. 

8. 

Podmienky účasti uchádzačov: 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti, týkajuceho sa 

osobneho postavenia uvedené v § 32  o verejnom obstarávaní. 

9. 

Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia konečná zmluvná cena s DPH za poskytnutie predmetu zákazky + preukázateľná 

odborná spôsobilosť uchádzača resp. jeho trénerov/inštruktorov.  

 

12.10.2018 

        PhDr.Eva Dobšovič Mjartan 

                                                                                                         riaditeľka 

 


