
 

Výzva na predloženie ponuky 

                                                                                                                

 

 

Aeroklub Spišská Nová Ves, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

ZVO) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s 

názvom: 

 

„Školenie – bezmotorové lietanie“ 

 

dňa 16.11.2020 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ZVO 

 

Názov:  Aeroklub Spišská Nová Ves 

Sídlo:  Letecká, 37, 05201 Spišská Nová Ves 

Zastúpený:      Ľubomír Jurek, predseda 

IČO:     31 946 704 

DIČ:    2020719866 

e-mail:  aklubsnv@gmail.com 

web:  http://www.lzsv.sk 

 

Kontaktná osoba:   Ing. Monika Ivanová, špecialista verejného obstarávania 

Telefón:    +421 907 353952 

E-mail:    aeroklubsnv.vo@gmail.com 

  

2) Miesto predloženia/doručenia ponuky: Aeroklub Spišská Nová Ves, Letecká 37, 05201 Spišská 

Nová Ves, prípadne e-mailom:  

 

3) Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  

Ing. Monika Ivanová, špecialista verejného obstarávania, tel. 0907 353 952,  

Ľubomír Jurek, predseda klubu 

 

Predmet obstarávania: poskytnutie služby  podľa § 3 ods. 4 ZVO,  s názvom: „Školenie – 

bezmotorové lietanie“  pre projekt s názvom: „Pod spoločným nebom - implementácia spoločného 

cezhraničného cyklu odbornej a profesijnej prípravy v oblasti letectva“. 
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4) Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o poskytnutí služby. 

 

5) Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky je 

zabezpečenie komplexného školenia pre 30 osôb, výsledkom ktorého bude pilotný preukaz na 

bezmotorové lietadlo. 

V súvislosti so zabezpečením komplexného školenia uchádzač zabezpečí:  

- Inštruktora na základnú teoretickú prípravu v rozsahu 80 hodín x 2 skupinách 

- Učebnice a pomôcky pre 30 osôb 

- Prenájom miestnosti na teoretickú prípravu 22 dní x 6 hodín a 2 dni x 7 hodín 

- 10 Inštruktorov – pre základný kurz na vetrone, spôsobilosť vzletu – aerovlek, spôsobilosť 

inštruktorov sa preukáže pilotným preukazom 

- 10 Pilotov vlečného lietadla s min. preukazom spôsobilosti PPL s príslušnými kvalifikáciami 

- 1 ks vlečného lietadla vrátane paliva pre vlečné lietadlo,  lietadlo musí byť aj  havarijne poistené 

 

 

6) Miesto dodania predmetu zákazky: Spišská Nová Ves, letisko. 

 

7) Lehoty alebo termín na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 

do 14 dní od vyzvania, najneskôr do 31.05.2022.  

 

8) Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  bez úhrady sú súčasťou výzvy 

 

9) Financovanie predmetu zákazky: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko- 

Slovensko 2014-2020. 

 

10) Lehota na predloženie ponuky: 26.11.2020 do 14:00 hod.   

 

11) Spôsob predloženia ponuky: poštou/ doručovateľskou službou, e-mailom alebo osobne. 

 

12) Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia  ponúk: 

kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena, t. j. ponuková cena celkom v EUR s DPH.  

Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH. Poradie ostatných 

ponúk sa určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena = nižšie poradové miesto).  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak najnižšia 

ponuková cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 

13) Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, na celý predmet zákazky, nie na časti, v jednom 

originálnom vyhotovení. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia. 

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom 

jazyku). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 



úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad 

do štátneho jazyka. 

Ponuka predložená v listinnej podobe (doručená osobne /poštou) bude v uzavretom 

nepriehľadnom obale/obálke s uvedením adresáta (osoby zodpovednej za verejné obstarávanie), 

obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača. 

.Označenie ponuky: „Súťaž – NEOTVÁRAŤ“ a heslo súťaže: „AEROKLUB SNV – 

bezmotorové lietanie“ 

 

Ponuka predložená v elektronickej  podobe (doručená e-mailom): bude predložená ako sken 

všetkých dokumentov požadovaných v ponuke 

Označenie ponuky/ predmetu správy: „Ponuka: „AEROKLUB SNV – bezmotorové lietanie“ 

 

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 

DPH, telefóne číslo, e-mail, webová stránka) s uvedením predmetu zákazky na ktorú 

sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy 

Cenová ponuka na predmet zákazky s názvom:  Školenie – bezmotorové lietanie 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - ponuková cena 

celkom v EUR bez DPH, 20% sadzba DPH a jej výška, cena celkom v EUR s DPH. 

Uchádzač v ponuke uvedie i čiastkové ceny za predmet zákazky, napr. podľa prílohy č. 

1 tejto Výzvy: Cenová ponuka na predmet zákazky s názvom:  Školenie – bezmotorové 

lietanie 

c. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti: uchádzač musí byť oprávnený 

poskytovať predmet zákazky, t.j. musí byť zapísaný v Zozname držiteľov osvedčenia 

schválenej výcvikovej organizácie (ATO) vedenej na stránke Ministerstva dopravy SR: 

http://letectvo.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/Zoznam-ATO-DTO-

FTO_04-2020.pdf alebo je členom Slovenského národného aeroklubu, prostredníctvom 

ktorého je oprávnený realizovať výcvik žiakov – plachtárov na získanie preukazu 

spôsobilosti –SPL. Ustanovenie § 117 ods.5  ZVO tým nie je dotknuté. 

 

14) Otváranie ponúk: 26.11.2020 o 14:05 hod., sídlo verejného obstarávateľa 

 

 

15) Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk bude verejné a bude vykonané len vo vzťahu 

k ponukám, ktoré boli doručené v lehote na  predloženie ponuky (bod. 11 tejto výzvy). Ponuky 

predložené po lehote na predloženie ponuky vráti uchádzačom späť neotvorené, nebudú 

vyhodnotené. 

16) Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020  

 

 

17) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ  bude požadovať predloženie návrhu Zmluvy až od úspešného uchádzača. 

http://letectvo.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/Zoznam-ATO-DTO-FTO_04-2020.pdf
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Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným  uchádzačom až po preukázaní  splnenia 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) a ak u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa  

§ 40 ods. 6 písm. f) ZVO. 

 

 

Vopred vám ďakujeme za predloženie ponuky 

 

 

S úctou  

 

 

 

…................................................ 

          Ing. Monika Ivanová,  

špecialista na verejné obstarávanie 

 

 


