Verejný obstarávateľ : Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, Prešov
Predmet obstarávania: Výber členov - expertov do medzisektorovej skupiny v rámci projektu „Svätomariánska púť“
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 cenovej ponuky v procese zadávania
zákazky podľa §117 ZVO na výber členov - expertov do medzisektorovej skupiny v rámci projektu
„Svätomariánska púť“ („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

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: Výber členov - expertov do medzisektorovej skupiny v rámci projektu
„Svätomariánska púť“ („Svetlo z východu“).

5.

Opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky je poskytnutie odbornej
a konzultačnej činnosti expertov a pripomienkovanie koncepčných materiálov v rámci projektu
„Svätomariánska púť“ („Svetlo z východu“). Predmet zákazky je rozdelený do 2 časti :
a) Koordinátor pre cestovný ruch
b) Koordinátor pre rozširovanie aktivít
Každý dodávateľ - expert zodpovedá za svoju časť predmetu zákazky. Opis činnosti je uvedený
v prílohe č. 1 k tejto výzve samostatne pre každú časť. Uvedený opis bude zároveň prílohou
k príkaznej zmluve. Príkazník je povinný zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy osobne.

6.

Rozdelenie predmetu zákazky : Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obe časti podľa
svojich možností.

7.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Pre každú časť zákazky bude s úspešným
uchádzačom podpísaná samostatná príkazná zmluva podľa občianskeho.
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8.

CPV :

75124000-1 - Služby verejnej správy súvisiace s rekreáciou, kultúrou a náboženstvom;
75125000-8 - Služby verejnej správy súvisiace s otázkami cestovného ruchu
71241000-9 - Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza

9.

Predpokladaná hodnota zákazky: 35.208,00 bez DPH - PHZ určená na základe súčinu aritm.
priemerov hodinových sadzieb v eur bez DPH pre obe časti zákazky a počtu hodín, predpokladaných
na zabezpečenie plnenia služby. Počet hodín schválených v ZoNFP : 720 hod pre obe časti rovnako.
Z toho sadzba pre 1. časť - 24,70 eur bez DPH/ 1 hodinu a pre 2. časť - 24,20 eur bez DPH/ 1 hodinu

10. Miesto dodania predmetu zákazky: Kancelária verejného obstarávateľa - Nám. mieru 2, 6. posch.
a sídlo úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač je povinný na základe výzvy verejného obstarávateľa
(príkazcu) min. 1 krat týždenne po dobu min. 3 hodín konzultovať postup pri plnení predmetu zmluvy
v jeho sídle na adrese podľa bodu 1 tejto výzvy.
11. Lehota trvania zmluvy: pre obe časti v predpokladanom termíne od 1. 12. 2018 – 30.6.2019, pričom
lehota pre plnenie nebude dlhšia ako 7 mesiacov (platí pre každú časť). Služby experta sa budú
poskytovať maximálne v rozsahu 720 hodín pre každú časť predmetu zákazky.
12. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Súčasťou tejto výzvy sú prílohy č. 1-3.
13. Financovanie predmetu zákazky: : Predmet zákazky bude financovaný z programu Interreg V-A PL SK
2014-2020, kofinancovaný štátnym rozpočtom a z vlastných finančných prostriedkov formou
bezhotovostného platobného styku na základe vykázaných hodín pri pevnej - vysúťaženej hodinovej
sadzbe. Prílohou k vykázaným hodinám bude pracovný výkaz, odsúhlasený zástupcom obstarávateľa –
príkazcu – viď čl. 4 príkaznej zmluvy.
14. Vysvetľovanie podkladov : V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom
obstarávaní, súťažných podkladov, zmluvných podmienok alebo inej dokumentácie, môže ktorýkoľvek
zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie e-mailom, poštou alebo osobne priamo na adrese
podľa bodu 2 : Public tenders, s.r.o., Sibírska 2, 080 01 Prešov. Požiadavku o vysvetlenie odporúčame
doručiť najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Kritériom
je najnižšia sadzba za 1 hod. služby v eur s DPH. Pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH, bude
hodnotená sadzba za 1 hod. služby vrátane DPH.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje poskytovať služby podľa bodu 5 tejto výzvy maximálne za
jednotkové ceny uvedené v jeho ponuke. Ceny uvedené v ponuke za 1 hod služieb musia zahŕňať
všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky, teda aj DPH, hotové výdavky, náhradu za
stratu času, cestovné a telekomunikačné výdavky, vrátane miestnych telekomunikačných výdavkov
a prepravného, úpravy a ostatné náklady spojené s dodaním predmetných služieb
Hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné poradie všetkých ponúk,
ktoré neboli z vyhodnocovania vylúčené. Ponuka zaradená na prvé miesto (t.j. ponuka s najnižšou
cenou za 1 hod služieb) bude vyhodnotená ako úspešná. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako
neúspešné. Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali,
výsledok vyhodnotenia ponúk.
16. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk: slovenský, Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo
elektronicky.
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17. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Identifikačné údaje uchádzača : uchádzač uvedie všetky požadované údaje v prílohe č. 2 tejto
výzvy.

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 2 k tejto výzve :
 V prípade platcu DPH v zložení Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH;
 V prípade Neplatcu DPH ako cena celkom

c.

Podpísanú príkaznú zmluvu v 1 originálnom vyhotovení podľa prílohy č. 3 k tejto výzve.
V prípade nesúhlasu s konkrétnymi zmluvnými podmienkami môže uchádzač požiadať
o vysvetlenie, resp. zmenu zmluvných podmienok v súlade s bodom 14 tejto výzvy.

d.

Od úspešného uchádzača/ uchádzačov bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom
Príkaznej zmluvy predloženie originálov dokladov alebo ich overených kópií za účelom
preukázania splnenia podmienok účasti. Úspešný uchádzač je povinný preukázať v rámci
podmienok účasti požiadavky na odbornosť a vzdelanie nasledovne :
 pre 1. časť predmetu zákazky (Koordinátor pre cestovný ruch) sa vyžaduje :
 Vysokoškolské vzdelanie
 Skúsenosti s vytváraním nových produktov cestovného ruchu podobného charakteru.
Požadujeme uviesť aspoň 2 realizácie - napríklad turistických sprievodcov, turistických
informačných a smerových tabúľ, máp, rôznych publikácií, tvorbu inovatívnych produktov
cestovného ruchu..)
 Znalosť cudzích jazykov (anglický alebo poľský jazyk na komunikačnej úrovni)
 Vyhotovenie aspoň jednej expertízy / štúdie v danej oblasti potvrdenej objednávateľom
(miestna alebo regionálna samospráva)
 Znalosť predmetného regiónu realizácie Svätomariánskej púte, resp. celého Prešovského
kraja
 Skúsenosti s projektovým manažmentom/implementáciou projektov financovaných z EÚ
fondov, resp. z rozpočtu Slovenskej republiky
 pre 2. časť predmetu zákazky (Koordinátor pre rozširovanie aktivít) sa vyžaduje :
 Vysokoškolské vzdelanie
 Odborné znalosti v oblasti histórie, kartografie, cirkevných dejín, odborná znalosť
regiónu Prešovského Kraja
 Skúsenosti z oblasti knižničného a archívneho výskumu (potvrdené min. 1 odbornou
prácou)
 Znalosť problematiky pútnického turizmu
 Znalosť cudzích jazykov (anglický jazyk alebo poľský jazyk)
Splnenie požadovaných podmienok účasti môže uchádzač preukázať napríklad predložením
profesného životopisu, predložením dokladov o dosiahnutom vzdelaní v požadovanom odbore,
dokladom o znalosti požadovaného cudzieho jazyka, predložením zoznamu referencií
o poskytnutých službách rovnakého charakteru a zamerania ako je príslušná časť predmetu
zákazky, vyjadrením subjektov v prospech ktorých uchádzač dané služby poskytoval
o schopnostiach uchádzača manažovať tím ľudí, schopnosti facilitácie, a budovania vzťahov,
o schopnosti proaktívného prístupu, schopnosti skĺbiť výstupy z rôznych oblastí, kreatívnosti
v hľadaní presahov a synergií, schopnosti prezentovať myšlienky pútnického turizmu pre rôzne
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typy publika. V prípade, ak uchádzač nesplní požadované podmienky účasti, verejný obstarávateľ
uchádzača vylúči a vyzve ďalšieho uchádzača v poradí (ktorý nebol vylúčený) na predloženie
dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti.
18. Lehota na predloženie ponuky: 28.11.2018 do 10:00 hod.
19. Miesto predloženia/doručenia ponuky :
 Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať - Expert medzisektorovej
skupiny“. Adresa je uvedená v bode 2 tejto výzvy.
 E-mailom uviesť v predmete správy „Expert medzisektorovej skupiny“. E-mail pre doručenie
ponuky : rasto.tapsak@gmail.com
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
21. Uzatvorenie zmluvy : Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie “Príkaznej zmluvy“ podľa
§724 a nasl. zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to na príslušnú časť
predmetu zákazky samostatne s úspešným uchádzačom pre danú časť.

S úctou,

19.11.2018 ........................................
dátum, podpis, pečiatka

Príloha č. 1 - Opis činnosti expertov pre 1. a 2. časť predmetu zákazky
Príloha č.2 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č.3 – Príkazná zmluva – návrh pre 1. a 2. časť predmetu zákazky
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