Verejný obstarávateľ : Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, Prešov
Predmet obstarávania: Organizačno-technické zabezpečenie podujatia Oslavy Svetového dňa CR 2017
Postup : Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby: 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 Organizačno-technického zabezpečenia podujatia Oslavy Svetového
dňa CR 2017.
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: Organizačno-technické zabezpečenie podujatia Oslavy Svetového dňa CR
2017.

5.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom služby je zabezpečenie
podujatia Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu 2017 v rámci projektu "Svätomariánska púť"
("Svetlo z východu") v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014
– 2020, č. p. PLSK.01.01.00-SK-0016/16. Predmetom poskytnutia služby je:
• zabezpečenie prevozu a postavenia prezentačného stánku a jeho demontáže po podujatí. Stánok
sa nachádza v sídle objednávateľa. Rozmery pôdorysu stánku sú 3x3m.
• zabezpečenie plochy pre prezentačný stánok – prenájom od mesta Spišská Belá (SB)
• zabezpečenie el. prípojky 220W – mesto SB
• zabezpečenie občerstvenia pre pozvaných hostí, návštevníkov stánku, partnerov a pod. – cca 100
osôb. Občerstvenie zahŕňa : teplé nápoje (čaj, káva v termoskách), chlebíčky šunkové 50 kusov
a syrové 50 kusov, slané a sladké pochutiny, 50 kusov 0,5 l minerálka
• grafický návrh, tlač pozvánky a jej rozposlanie. Údaje k pozvánkam : počet tlačených a poslaných
pozvánok formátu A5, papier 200g/m2, 100 kusov, obsah dodá verejný obstarávateľ
• grafický návrh, tlač plagátu a jeho distribúcia v regióne PSK. Údaje k plagátu : počet plagátov
A3 200 kusov, obsah dodá verejný obstarávateľ
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• grafický návrh, obsah a tlač propagačno-infomačného materiálu o produkte CR Svätomariánska púť
– „Svetlo z východu“. Obsah a rozsah materiálu: min. rozsah materiálu 4xA4, počet vytlačených
a zospinkovaných dokumentov – 100 kusov, 4+4
• zabezpečenie ozvučenia v prezentačnom stánku. Ozvučenie min. 2 reproduktory, reproduktory
100w, mix a dva mikrofóny
• zabezpečenie jednej osoby, zúčastnenej v prezentačnom stánku počas celého trvania podujatia
• zabezpečenie fotodokumentácie z priebehu celého podujatia
• zabezpečenie odbornej činnosti v CR - zostavenie dotazníka o produkte CR Svätomariánska púť –
„Svetlo z východu“ a jeho realizácia medzi návštevníkmi podujatia.
Grafické návrhy budú písomne odsúhlasené zástupcom objednávateľa. Dodávateľ je povinný
zapracovať pripomienky objednávateľa k návrhu.
6.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Objednávka

7.

CPV : 79952000-2 - Služby na organizovanie podujatí

8.

Predpokladaná hodnota zákazky: do 2.611,11 EUR bez DPH.

9.

Miesto dodania predmetu zákazky: námestie mesta Spišská Belá

10. Lehota trvania zmluvy: : Termín konania podujatia : 1 deň, t.j. 23. 9. 2017.
11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nevzťahuje sa
12. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z programu Interreg V-A PL-Sk
2014-2020, konfinancovaný štátnym rozpočtom a z vlastných finančných prostriedkov formou
bezhotovostného platobného styku na základe faktúry, vystavenej po dodaní predmetu zákazky na
základe objednávky. Súčasťou faktúry musí byť výkaz činností, ktorý musí byť písomne odsúhlasený
povereným zástupcom verejného obstarávateľa.
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky
14. 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 zákazky. Verejný
obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi,
že neboli úspešný
15. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk: slovenský.
16. 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 podľa prílohy č. 1 k tejto výzve :
v zložení Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH).
c. Úspešný uchádzač predloží : doklad o oprávnení poskytovať službu (napr. elektronický výpis
z OR SR)
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17. Lehota na predloženie ponuky: 14.09.2017 do 10:00 hod.
18. Miesto predloženia/doručenia ponuky :
• Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať - Organizacia podujatia SDCR“.
Adresa je uvedená v bode 2 tejto výzvy.
• E-mailom uviesť v predmete správy „Organizacia podujatia SDCR“. E-mail pre doručenie ponuky :
rasto.tapsak@gmail.com
19. Otváranie ponúk: dátum a čas – 14.09.2017 o 10:30; miesto – v zasadacej miestnosti verejného
obstarávateľa na adrese KOCR : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Na
otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzať, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Osoba poverená verejným obstarávaním podľa
bodu 2 výzvy; kontakt : +421 911 976 973/ e-mail : rasto.tapsak@gmail.com

S úctou,

06.09.2017 ........................................
dátum, podpis, pečiatka

Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritéria.
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Príloha č.1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria.
Verejný obstarávateľ : Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska
Názov predmetu zákazky: Organizačno-technické zabezpečenie podujatia Oslavy Svetového dňa CR 2017
Obchodné meno dodávateľa
sídlo dodávateľa
IČO
DIČ
IČ DPH
Štatutárny zástupca
Email
Telefón

+421

Predmet zákazky: Rekonštrukcia vnútorných priestorov v budove COOP JEDNOTA
vo vlastníctve obce – komplexná rekonštrukcia .

Hodnota kritéria:

Cena bez DPH (uvádza sa iba v prípade platcu DPH)*:
DPH (uvádza sa iba v prípade platcu DPH) *:
Kritérium : Celková cena predmetu zákazky v € (uchádzač uvedie celkovú cenu
predmetu zákazky, ak je uchádzač platcom DPH, uvedie cenu zákazky s DPH) :
* V prípade neplatcu DPH uviesť do políčka „- “

Tento uchádzačom vyplnený návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača,
resp. môže byť podpísaný osobou splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača, ak
súčasťou ponuky je aj originál alebo overená fotokópia splnomocnenia tejto osoby na takýto úkon.

V .............................. dňa .....................

.....................................................
Meno a podpis oprávnenej osoby
uchádzača

