Verejný obstarávateľ : Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, Prešov
Predmet obstarávania: Stavba expozícií PSK a KOCR SVS na výstavách CR v Brne a Bratislave v roku 2019
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 dodávateľa stavby expozícií PSK a KOCR SVS na výstavách cestovného
ruchu v Brne a Bratislave v roku 2019.

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: Stavba expozícií PSK a KOCR SVS na výstavách cestovného ruchu v Brne a
Bratislave v roku 2019

5.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Jedná sa o realizáciu výstavnej expozície
KOCR Severovýchod Slovenska a spolu-vystavovateľov na veľtrhu cestovného ruchu GO &
REGIONTOUR 2019 v Brne a veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2019 v Bratislave.
Dodávateľ je povinný zrealizovať obe expozície podľa situačných nákresov, ktoré sú prílohou č. 2
k tejto výzve a v súlade s požiadavkami na expozície, ktoré tvoria prílohu č. 1 (Podrobné opisy
predmetu zákazky) tejto výzvy. Od dodávateľa sa vyžaduje aktívna konzultácia pri návrhoch expozícii
s verejným obstarávateľom, ako aj povinnosť zapracovať požiadavky obstarávateľa počas realizácie,
pokiaľ by takýmto konaním neboli preukázateľne navýšené náklady dodávateľa. V takom prípade je
dodávateľ povinný písomne upozorniť zástupcu obstarávateľa na práce naviac a požiadavku môže
odmietnuť.
Odmena za poskytnutie služby zahŕňa hotové výdavky, náhradu za stratu času, cestovné,
ubytovacie náklady, diéty, poistenie a poplatky za účasť na výstavách a ostatné náklady spojené
s dodaním predmetných služieb v súlade s platnými predpismi.

6.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Objednávka, resp. zmluva podľa
obchodného zákonníka
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7.

CPV : 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby, 79340000-9 Reklamné a
marketingové služby

8.

Predpokladaná hodnota zákazky: : 33.780,00 eur bez DPH

9.

Miesto dodania predmetu zákazky:
a) veľtrh cestovného ruchu GO & REGIONTOUR 2019 v Brne
b) veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2019 v Bratislave

10. Lehota trvania zmluvy : od zaslania objednávky/ resp. podpisu zmluvy do termínu realizácie veľtrhu.
Termíny veľtrhov sú nasledovné :
a) veľtrh CR GO & REGIONTOUR 2019 v Brne : 17 - 20. 1. 2019
b) veľtrh CR ITF SLOVAKIATOUR 2019 v Bratislave : 24 - 27.1.2019
Predpokladaný termín podpisu objednávky/ Zmluvy je 14. December 2018.
11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nevzťahuje sa
12. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov
dotácie poskytnutej Ministerstvom dopravy a výstavby SR a z vlastných finančných prostriedkov
formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry, vystavenej po dodaní predmetu
zákazky vždy po ukončení veľtrhu CR. Splatnosť faktúry je 30 dní.
13. 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. Požiadavka o vysvetlenie musí byť
doručená poštou, osobne alebo elektronicky najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk
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. Ponuke
s najnižšou cenou za predmet zákazky bude priradené prvé miesto, ostatným ponukám druhé, tretie,
atď. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným
uchádzačom oznámi, že neboli úspešný.
15. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk: slovenský, Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo
elektronicky.
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. 3 k tejto výzve v
zložení : Cena bez DPH pre obe veľtrhy, cena spolu bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena
celkom (v prípade neplatcu DPH).
c. Uchádzač predloží : doklad o oprávnení poskytovať službu (napr. elektronický výpis z OR SR)
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17. Lehota na predloženie ponuky: 12.12.2018 do 10:00 hod.
18. Miesto predloženia/doručenia ponuky :
• Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať - Stavba expozícií PSK a KOCR
SVS na výstavách CR“. Adresa je uvedená v bode 2 tejto výzvy.
• E-mailom uviesť v predmete správy „Stavba expozícií PSK a KOCR SVS na výstavách CR“. E-mail pre
doručenie ponuky : rasto.tapsak@gmail.com
19. Otváranie ponúk: dátum a čas – 12.12.2018 o 11:00; 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,

04.12.2018 ........................................
dátum, podpis, pečiatka

Príloha č.1 – Podrobný opis pre veľtrh CR v Brne a Bratislave
Príloha č.2 - Situačné nákresy (veľtrh CR v Brne a v Bratislave)
Príloha č.3 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria

