
 

Telefón Mobil Web E-mail IČO 
+421 51 7081 511  +421 917 208 100  www.severovychod.sk  riaditel@severovychod.sk  42238536 
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V Prešove, dňa 19.8. 2014 

Vec:  

Výzva na predloženie ponuky - zaslanie 
 

             Dovoľujeme  si   Vás  požiadať  o  predloženie   ponuky  na  poskytnutie  nasledovnej          

služby: „Značenie cyklotrás v regióne Horného Zemplína“ 
.“ 

 V prílohe č. 1 Vám zasielame špecifikáciu dodávky služby, 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:   

„Značenie cyklotrás v regióne Horného Zemplína“ 

3. Obsah a špecifikácia predmetu poskytovanej služby:   

1. Cykloturistický okruh: Humenné centrum - Kochanovce - Sopkovce - Ohradzany – Humenné 

centrum.    ( 30,5 km / Farba zelená ) 

Cykloturistická orientácia: 

- Hlavné orientačné miesta(cysklosmerovník vrátane zakopania):    5 kusov 

- veľké cyklosmerovky        10 kusov 

- emblémové tabuľky        5 kusov 

- malé cyklosmerovky        8 kusov 

- doplnková tabuľka sponzora       5 kusov 

- Značenie „C“ (stromy, stĺpy)       24 km 

(komplet vrátane farieb, štetcov, PHM a povoľovacích procesov) 

 

2. Cyklotrasa Okolo Domaše – doznačenie 

Cyklosmerovníky vrátene zakopania      7 kusov   
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tabuľky miesta         7 kusov  

cyklosmerovky         18 kusov 

tabuľky sponzora        7 kusov 

značenie "C"  stĺpy, stromy        29 km   

 (komplet vrátane farieb, štetcov, PHM a povoľovacích procesov) 

výstavba premostenia + terénne úpravy     

 

3. Cykloturistický okruh: Výrava – Oľšinkov – Svetlice - Výrava (13,30 km / Farba zelená) 

Cykloturistická orientácia: 

- Hlavné orientačné miesta (cyklosmerovník vrátanie zakopania)   3 kusy 

- veľké cyklosmerovky        6 kusov 

-  emblémové tabuľky        3 kusy 

- malé cyklosmerovky        4 kusy 

- doplnková tabuľka sponzora       3 kusy 

- Značenie „C“ (stromy, stĺpy      17 km  

(komplet vrátane farieb, štetcov, PHM ) 

 

4. Panel kopaný Jarok - priepust na Sninskú úzkokoľajku poniže Umartého/ 

- drevený stojan + dvojjazyčné texty + dizajn + výroba + zakopanie  1 kus 

 

5 . „ Cyklochodník umenia“ /č.2885/ - modrá 

Snina (kaštieľ) - Snina (žel.zast.mesto) – Nižná Jablonka – Svetlice – 

 Výrava – Medzilaborce (Múzeum A.Warhola) - 46 km-    3 cyklosmerovníky  

/križovatka Vyšná Jablonka, križovatka Svetlice, Medzilaborce-Múzeum A.Warhola/  

- tabuľky miesta        6 kusov 
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/Nižná Jablonka, križovatka Vyšná Jablonka, križovatka Svetlice, Medzilaborce- križovatka na Sninu, 

Medzilaborce- žel.st., Medzilaborce-Múzeum A.Warhola /   

- tabuľky s logom cyklotrasy       6 kusov 

- sponzorské  tabuľky        6 kusov 

- cyklosmerovky        10 kusov 

- značenie „C“-čka /stromy, stĺpy,.../      36,6 km 

(komplet vrátane farieb, štetcov, PHM, príp. cestovného ) 

 

7. „ Po sninskej úzkokoľajke“ /č.5884/ - zelená 

Snina (žel.zast.mesto) – Snina (vojnový cintorín) – Biele kamene – Lúky nad Zemplínskymi  Hámrami – 

Z.Hámre (lom) – Z.Hámre (kostol) – Snina (kaštieľ) - Snina (žel.zast.mesto) 

- tabuľky miesta        3 kusy 

/ Snina-vojenský cintorín, Snina- kaštieľ, Snina-žel.zastávka mesto/  

- tabuľky s logom cyklotrasy       3 kusy 

- sponzorské tabuľky        3 kusy 

- cyklosmerovky        6 kusov 

- malé cyklosmerovky        8 kusov 

/2x Z.Hámre-lom, 2x Snina-kruhový objazd, 2x Snina-želez.priecestie, 2x  

 Snina-OMV/  

- značenie „C“-čka /stromy, stĺpy,.../      2 km 

(komplet vrátane farieb, štetcov, PHM, príp. cestovného ) 

 

8. „ Po sninskej úzkokoľajke“ /č.8903, 8904/ - žlté spojky – doznačenie  

-  cyklosmerovník vrátene zakopania /Čierťaže/     1 kus 

- tabuľka miesta        2 kusy 

/ Čierťaže, U Umartého/  
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- tabuľka s logom cyklotrasy       2 kusy 

- sponzorská tabuľka        2 kusy 

- cyklosmerovky        2 kusy 

- cyklosmerovky        2 kusy 

/Biele kamene, Lúky nad Z. Hámrami/  

- značenie „C“-čka /stromy,.../       4,5 km 

(komplet vrátane farieb, štetcov, PHM, príp. cestovného ) 

 

Výber cyklotrás, spôsob a forma značenia musia spĺňať všetky náležitosti a predpisy platné 

v Slovenskej republike. Značenie musia vykonávať osoby na to spôsobilé. 

 

4. Termín ukončenia poskytnutia služby :   najneskôr do 30.11.2014 
 

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

 
6. Kritérium na výber poskytovateľa služby:                                                                                                  
 

Jediným kritériom na výber dodávateľa služby je najnižšia cena za poskytovanie 

služieb v danom časovom období. 

7. Termín a spôsob predloženia ponuky                                                                                                

 

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

do 2.9. 2014, do 12:00 hod na podateľňu Ú PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. 

Obálku, resp. predmet mailu označte nápisom: „Značenie cyklotrás v regióne Horného Zemplína“ 

 

8. Obsah cenovej ponuky 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v zložení: 

1. Cenová ponuka 
2. Doklad o oprávnenosti poskytnúť danú službu (1x kópia) 


