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KRAJSKÁ  ORGANIZÁCIA  CESTOVNÉHO  RUCHU  

SEVEROVÝCHOD  SLOVENSKA 

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov  

 

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

 

Severovýchod Slovenska, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“)  Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 9 ods. 9 ZVO na nižšie 

špecifikovaný predmet zákazky  

„Výber dodáveteľa – spracovateľa Vyhľadávacej štúdie uskutočniteneľnosti cyklotrasy EuroVelo 11 

na trase Muszyna – Mníšek nad Popradom.“ 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa:  Severovýchod Slovenska 

Sídlo:     Námestie mieru 2, 08001 Prešov 

Štatutárny zástupca:    Michal Sýkora 

IČO:         42238536   

DIČ:            2023655832 

IČ DPH:      neplatca DPH 

Tel.:            00421 51 70 81 513 

Fax:            - 

E-mail:        riaditel@severovychod.sk 

Internetová stránka:   www.severovychod.sk 

Bankové spojenie:     Prima banka a.s. 

Číslo účtu.:                    2523001001/5600 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: sídlo verejného obstarávateľa 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Martin Janoško, výkonný riaditeľ 

 
4. Predmet obstarávania: Výber dodáveteľa – spracovateľa Vyhľadávacej štúdie 

uskutočniteneľnosti cyklotrasy EuroVelo 11 na trase Muszyna – Mníšek nad 

Popradom. 
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5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo 

 
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  

 
Technická analýza a analýza právnej uskutočniteľnosti v zmysle podkladov pre program 
Interreg V–A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 
 
Vyhľadávacia štúdia uskutočniteneľnosti cyklotrasy EuroVelo 11 na trase Muszyna – Mníšek 
nad Popradom musí obsahovať rozsah (konkrétnu lokalizáciu, množstvá, rozmery atď.) a 
popísať funkcie navrhovaných technických riešení/vybavenia. 
 
Technická a/alebo technologická analýza musí preukázať, že rozsah prác/dodávok/služieb 
navrhnutý v projekte, je realizovateľný.  
 
Naviac je potrebné: 
- preukázať, že riešenia prijaté v rámci investície (ich typ, technické parametre, štandard 
prevedenia, lokalizácia atď.) uspokoja potreby cieľových skupín, na ktoré bude mať investícia 
vplyv, 
- preukázať, že zariadenia, budovy a iná infraštruktúra budú vhodné pre realizáciu cieľov 
projektu počas celého referenčného obdobia (pri zohľadnení ekonomického opotrebovania 
dlhodobého majetku atď.). 
 
Ďalej je potrebné opísať: 
- atraktivitu ponuky cestovného ruchu a kultúrnej ponuky na danom území (z cezhraničného 
hľadiska), 

 potreby obyvateľov, turistov a podnikateľov ohľadom nových a rozvoja existujúcich atrakcií 
kultúrneho a prírodného dedičstva; obzvlášť treba venovať pozornosť potrebám, ktoré 
ovplyvňujú cestovný ruch a spoluprácu medzi oboma štátmi, 

 aktuálnu úroveň a kvalitu uspokojovania potrieb cieľových skupín investície, problémy 
vyplývajúce zo zlého stavu (nedostatku) turistickej a kultúrnej infraštruktúry, zodpovedajúcej 
turistickej informácie a propagácie, životného prostredia, 

 prevádzkové podmienky objektov (dôležité z hľadiska investície: vybavenie sieťovou a 
technickou infraštruktúrou). 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  2 940 EUR bez DPH  

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 
08001 Prešov  

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 29.7.2016 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  bez úhrady, sú súčasťou výzvy 

11. Financovanie predmetu zákazky: zo zdrojov verejného obstarávateľa 

12. Lehota na predloženie ponuky: 8.7.2016  

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou, mailom na riaditel@sverovychod.sk  alebo osobne  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
najnižšia cena 
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15. Pokyny na zostavenie ponuky:  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, cena za 
poskytnutie služby v EUR,  

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa 
predmetu zákazky, napr.: 

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : cena bez DPH, DPH 
a cena s DPH 

c. Aktuálny elektronický výpis z registra uchádzača o oprávnení dodávať tovar, 
poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce.  

16. Lehota viazanosti ponúk: 15.8.2016  

17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Martin Janoško, č. t. 0917208100 
riaditel@severovychod.sk 

 
 

V Prešove, dňa 4.7.2016 

 

S úctou,  

 

 

 

.........................................................  

            Mgr. Martin Janoško  

      výkonný riaditeľ  KOCR SVS 

 

 

Príloha : Náčrt dotknutého územia 
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