Verejný obstarávateľ : Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, Prešov
Predmet obstarávania: Koordinátor aktivít v rámci rozvoja cykloturistiky na území Prešovského kraja
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 Koordinátora aktivít v rámci rozvoja cykloturistiky na území Prešovského
kraja.
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

Identifikácia spoločnosti poverenej verejným obstarávaním :
Názov :
Public tenders, s.r.o.
Sídlo :
Sibírska 2, 080 01 Prešov
Zastúpená :
Ing. Rastislav Tapšák
Kontakt :
+421 912176973
Email:
rasto.tapsak@gmail.com
2. Predmet obstarávania: Koordinátor aktivít v rámci rozvoja cykloturistiky na území Prešovského
kraja.
3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Mandátna zmluva o poskytnutí
služby uzatvorená v zmysle § 566 zákona č. 513/2191 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
4. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom je výkon činnosti
koordinátora v rámci rozvoja cykloturistiky na území Prešovského kraja. Uvedené zahŕňa
predovšetkým :

• koordinácia aktivít spojených s plánovaním, realizáciou a údržbou cykloturistických trás v
Prešovskom kraji v súlade s STN 01 8028 – odhadovaný počet hodín : 96 hod/rok

• koordinácia strategického zámeru EuroVelo 11 – iniciovanie a zúčastňovanie sa pracovných
stretnutí, vypracovanie zápisov – odhadovaný počet hodín : 120 hod/rok

• konzultácie/poradenstvo/spolupráca/podpora pri riešení majetkovoprávnych a správcovských
vzťahov počas prípravy územia na budovanie cyklotrás – odhadovaný počet hodín : 72 hod/rok

• spracovanie výročnej správy ohľadom cykloturistiky a cyklodopravy v Prešovskom kraji –
odhadovaný počet hodín : 24 hod/rok

• poskytovanie informácií spojených s plánovacími a strategickými dokumentmi zameranými na
cykloturistiku v Prešovskom kraji – odhadovaný počet hodín : 24 hod/rok

• poradenstvo/spolupráca pri navrhovaní a plánovaní nových cykloturistických trás na území PSK najmä v lokalitách, kde takéto trasy zatiaľ neexistujú, ale je potreba ich
vybudovať/upraviť/presmerovať/obnoviť/vylepšiť, vrátane technických detailov navrhovaných
opatrení ako napr. priestorové usporiadanie cyklistických komunikácií (šírka, dĺžka, sklon a
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pod.), požiadavky na organizačné opatrenia na existujúcich cestách (dopravné značenie,
spomaľovače tzv. rýchlostné inhibítory a iné faktory zvyšovania bezpečnosti cyklistov) a pod. –
odhadovaný počet hodín : 48 hod/rok
• iniciácia, účasť a zastupovanie PSK na rokovaniach ohľadom cykloiniciatív so zástupcami
dotknutých subjektov verejnej správy i súkromného sektora (hlavne PSK, Národný
cyklokoordinátor, koordinátor celoslovenskej siete SCK) – odhadovaný počet hodín : 60 hod/rok
Celkový odhadovaný počet hodín je 444 hodín za rok.
Úspešný uchádzač je povinný poskytovať predmet zmluvy osobne bez možnosti prenesenia časti
na tretie osoby. Vykonávateľom predmetu zmluvy môže byť iba držiteľ certifikátu značkára
cykloturistických trás min. IV stupňa.
Podrobné podmienky poskytnutia predmetu zákazky sú uvedené v zmluvných podmienkach.
CPV :

79415200-8 Poradenské služby pre projektovanie
45212213-2 Práce na označovaní športovísk
92000000-1 Rekreačné, kultúrne a športové služby

5. Predpokladaná hodnota zákazky: do 18.648,00 EUR bez DPH.
6. Miesto dodania predmetu zákazky: územie Prešovského samosprávneho kraja prípadne územie
SR.
7. Lehota trvania zmluvy: Zmluva sa uzatvára na obdobie maximálne 36 mesiacov odo dňa
nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania finančného limitu na základe ponuky úspešného
uchádzača, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
8. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nevzťahuje sa
9. Podmienky účasti : Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača dokladovať pred
podpisom zmluvy :
•

platný certifikát značkára cykloturistických trás min. IV stupňa, vydaný organizáciou
akreditovanou Ministerstvom vnútra SR na odbornú spôsobilosť – Značkár cykloturistických
trás, resp. ekvivalentný certifikát/ dokument.

•

doklad o oprávnení poskytovať službu

10. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných
prostriedkov formou bezhotovostného platobného styku na základe vystavených faktúr v zmysle
zmluvných podmienok. Súčasťou faktúr musí byť výkaz činností, ktorý musí byť písomne
odsúhlasený povereným zástupcom verejného obstarávateľa.
11. Lehota na predloženie ponuky: 02.12.2016 do 10:00 hod.
12. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky
13. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk: slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania
a. Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať - ponuka Koordinátor CT“.
Adresa je uvedená v bode 16 tejto výzvy.
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b. E-mailom uviesť v predmete správy „Ponuka Koordinátor CT“. E-mail pre doručenie ponuky :
rasto.tapsak@gmail.com
14. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača : obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň s
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : Hodinová sadzba 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 :
• platný certifikát značkára cykloturistických trás min. IV stupňa, vydaný organizáciou
akreditovanou Ministerstvom vnútra SR na odbornú spôsobilosť – Značkár cykloturistických
trás, resp. ekvivalentný certifikát/ dokument.
• doklad o oprávnení poskytovať službu
d. Zmluvne podmienky na poskytnutie služby predloží úspešný uchádzač
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jediným kritérium je najnižšia cena za hodinu (celkom / s DPH) výkonu predmetu zmluvy.
Uchádzač navrhne hodinovú sadzbu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta.
16. Miesto predloženia/doručenia ponuky poštou, resp. osobne: Public tenders, s.r.o., Sibírska 2, 080
01 Prešov
17. Otváranie ponúk: dátum a čas - 02.12.2016 o 10:00; miesto – sídlo Public tenders, s.r.o., Sibírska 2,
080 01 Prešov
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Rastislav Tapšák – poverený verejným
obstarávaním; kontakt : +421 911 976 973/ e-mail : rasto.tapsak@gmail.com

S úctou,

21.11.2016 ........................................
dátum, podpis, pečiatka

Príloha : návrh zmluvných podmienok

