
 

Telefón Mobil Web E-mail IČO 
+421 51 7081 511  +421 917 208 100  www.severovychod.sk  riaditel@severovychod.sk  42238536 
 

KRAJSKÁ  ORGANIZÁCIA  CESTOVNÉHO  RUCHU  
SEVEROVÝCHOD  SLOVENSKA 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

 

 

 

V Prešove, dňa 1. 10. 2014 

 

Vec:  

Výzva na predloženie ponuky - zaslanie 
 

             Dovoľujeme  si   Vás  požiadať  o  predloženie   ponuky  na  poskytnutie  nasledovnej          

služby - prác: „Rekonštrukcia kyslíkovej dráhy v Bardejovských Kúpeľoch.“ 
 

 V prílohe č. 1 Vám zasielame špecifikáciu dodávky služby - prác, ktorá bude 

realizovaná  v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 Veríme, že nám predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade 
s podmienkami definovanými v prílohe tejto výzvy. 
 

  

 

 S pozdravom 

 

 

                         v.   r. 

                                                                                              Mgr. Martin Janoško 

                                                                                                              výkonný riaditeľ 
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Príloha č. 1 

Výzva na predkladanie cenových ponúk, 

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

1. Obstarávateľ: 

  Krajská organizácia CR Severovýchod Slovenska 

Námestie mieru 2 

080 01 Prešov 

2. Názov služby:   

„Rekonštrukcia kyslíkovej dráhy v Bardejovských Kúpeľoch.“ 
 
 

3. Obsah a špecifikácia predmetu poskytovanej služby:   

Osobitné miesto v rámci zdravotno-rehabilitačných chodníkov zaujíma lesná kyslíková 
dráha. Technická náročnosť je určená tak, aby jednotlivé zariadenia na stanovištiach a 
cvičenia na nich boli v súlade s indikáciami, ktoré sa liečia v Bardejovských Kúpeľoch. Lesnú 
kyslíkovú dráhu môže absolvovať každý v ľubovoľnom čase. 
  
V súčasnej dobe je veľká časť drevených atrakcií znehodnotená, preto bude potrebné doplniť 
prípadne, aby pribudli nové / drevené atrakcie, odpočívadla, stojany na bicykel...../. 
 
Na nacenenie rekonštrukcie kyslíkovej dráhy je potrebné vyplniť priložené dokumenty – 
výkaz výmer.  
 
V prípade potreby obhliadky predmetu obstarávania kontaktujte:  
 
Ing. Radomír Jančošek 
riaditeľ  
OOCR - Šariš 
Kino Žriedlo 
086 31 Bardejovské Kúpele, Slovakia 
 
Tel: +421/54/4774477 
Tel: +421/54/4744744 
Fax: +421/54/4744774 
Mobil: +421/905/330834 
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4. Termín ukončenia poskytnutia služby  - prác:   najneskôr do 15.12.2014 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:                      8 840,-  EUR  (S DPH) 

 
6. Kritérium na výber poskytovateľa služby:                                                                                                  
 

Jediným kritériom na výber dodávateľa služby - prác je najnižšia cena. 

7. Termín a spôsob predloženia ponuky                                                                                                

 

Ponuky predkladajte mailom na riaditel@severovychod.sk , osobne alebo poštou najneskôr 

do 15. 10. 2014, do 12:00 hod na podateľňu Ú PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. 

Obálku, resp. predmet mailu označte nápisom: „Rekonštrukcia kyslíkovej dráhy v Bardejovských 
Kúpeľoch. – NEOTVÁRAŤ“ 
 

 

8. Obsah cenovej ponuky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v zložení: 

1. Cenová ponuka (vyplnené dokumenty v prílohe mailu) 
2. Doklad o oprávnenosti poskytnúť danú službu (1x kópia) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


