
Verejný obstarávateľ : Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, Prešov   

Predmet obstarávania: Dodanie propagačného stánku pre potreby propagácie projektu Svetlo z východu 

Postup : Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovarov: podľa §117 zák. č. 343/201S z. z. 

 
  
 

 

 

Výzva na predloženie ponuky 

Krajská organizácia cestovného ruchu : 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 aj „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania 
zákazky podľa §117 ZVO na výber dodávateľa propagačného stánku pre potreby propagácie projektu 
Svetlo z východu. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  Verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. d) ZVO:  
Názov :   Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska 
Sídlo:    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
Štatutárny zástupca:  Michal Sýkora, predseda 
Poverený rokovať :   Mgr. Martin Janoško – výkonný riaditeľ  
IČO:    42238536 
DIČ:    2023655832        

 
2. Osoba poverená  verejným obstarávaním  na základe mandátnej zmluvy : 
 Názov :  Public tenders, s.r.o. 
 Sídlo :  Sibírska 2, 080 01 Prešov 
 Zastúpená :  Ing. Rastislav Tapšák 
 Kontakt :  +421 911976973 
 Email:   rasto.tapsak@gmail.com 

              
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky a komunikáciu : Osoba poverená  verejným obstarávaním 

podľa bodu 2 výzvy 
 
4. Predmet obstarávania: Dodanie propagačného stánku pre potreby propagácie projektu Svetlo z 

východu. 
 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  Predmet zákazky tvorí dodanie 1 ks 
prenosného propagačného stánku vysokej kvality podľa nasledovnej špecifikácie : 
 

� rozmer pôdorysu stánku : 3x3 metre  ± 5% 

� konštrukcia stánku s vysokou kvalitou umožni rozloženie/ zloženie bez náradia  

� systém zaistenia konštrukcie stánku 

� typ konštrukcie strechy :  s jednou strieškou (prestrešením) na prednej strane 

� steny stánku:   1. predná polovičná s pultom (súčasť konštrukcie) – farba biela 
   2. bočná s dverami – farba biela 
   3. bočná s oknom – farba biela 
   4. zadná plná – farba biela 

Súčasťou stánku sú aj: 

� vlajka na vrch stánku s potlačou – farba biela 

� skladací (rozkladací) stand by stôl o priemere min 70cm – 2 kusy 

� skladacia „barová“ stolička k stand by stolu – 4 kusy 

� požadovaná 3-oj ročná záruka 

V prípade doplňujúcich informácií odporúčam kontaktovať Mgr. Martina Janoška (výkonný riaditeľ) na 
t.č.: + 421 51 7081 511 
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6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Objednávka 
 
7. CPV :  39154100-7 Výstavné stánky 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:  do 2.128,00 EUR bez DPH. 
 

9. Miesto dodania predmetu zákazky: Kancelária verejného obstarávateľa – 6 posch., Nám. Mieru 2, 
Prešov. 

 
10. Lehota trvania zmluvy: Predmet zmluvy bude dodaný do 30 dní odo dňa doručenia objednávky. 

Predpokladaný termín realizácie dodávky : august 2017.   
 

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nevzťahuje sa 
 
12. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov operačného 

programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020 prostredníctvom projektu Svetlo z východu (Svätomariánska 
púť)   formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry, vystavenej po dodaní predmetu 
obstarávania. 

 
13. Lehota na predloženie ponuky:  14.08.2017 do 10:00 hod.    

 
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky 

 
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  Jediným 

kritérium je najnižšia cena v eur (celkom / s DPH) za dodanie komplexného predmetu zmluvy. 
 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk: slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania  

a. Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať -  ponuka Propagačný stánok  
KOCR“. Adresa doručenia podľa bodu 2 tejto výzvy. 

b. E-mailom uviesť v predmete správy „Ponuka - Propagačný stánok  KOCR“. E-mail pre doručenie 
ponuky :  rasto.tapsak@gmail.com 

 
17. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača : obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH s 
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : v zložení cena bez DPH, DPH, 
Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH).    

c. V rámci splnenia podmienok účasti  úspešný uchádzač predloží  : 

• doklad o oprávnení poskytovať službu 

 
18.  Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Osoba poverená  verejným obstarávaním podľa 

bodu 2 výzvy 
 
 

S úctou,  
 

05.08.2017   ........................................  

                 dátum, podpis, pečiatka 


