
 Verejný obstarávateľ : Karpatský Euroregión Slovensko-Sever, Duchnovičovo námestie 1,  080 01 Prešov   

Predmet obstarávania: Vykonanie systemizácie turistických chodníkov v rámci projektu „Vandrovanie bez plecniaka 
– využitie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva“ 

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

 
  
 

 

 

Výzva na predloženie ponuky 

Karpatský Euroregión Slovensko-Sever, 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 spracovateľa systemizácie turistických chodníkov v rámci projektu „Vandrovanie bez plecniaka – 
využitie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva“. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  Verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. d) ZVO:  
Názov :   Karpatský Euroregión Slovensko-Sever 
Sídlo:    Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov 
Štatutárny zástupca:  Jozef Polačko, predseda 
IČO:    42085268 
DIČ:    2022709216        

 
2. Osoba poverená  verejným obstarávaním  na základe objednávky : 
 Názov :  Ing. Rastislav Tapšák 
 Sídlo :  Sibírska 2, 080 01 Prešov 
 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: Vykonanie systemizácie turistických chodníkov v rámci projektu „Vandrovanie 

bez plecniaka – využitie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva“. 
 

5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Vykonanie systemizácie turistických 
chodníkov, spolu so spoločenským okolím, vyskytujúcich sa na území slovenskej časti pohraničia SK-PL 
od Zamaguria po ukrajinskú hranicu. Navrhovaný min. počet peších turistických chodníkov : 25. 

Od úspešného uchádzača sa očakáva znalosť lokálnych turistických trás. Výsledná publikácia bude 
výsledkom spolupráce verejného obstarávateľa a dodávateľa, ktorého bude obstarávateľ usmerňovať 
v procese tvorby publikácie; od dodávateľa sa očakáva aktívna spolupráca. 

Požiadavky na obsah publikácie sú uvedené v prílohe č.1 k tejto výzve. Úspešný uchádzač je povinný 
poskytovať predmet zmluvy osobne bez možnosti prenesenia časti na tretie osoby.   

 
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená v 

zmysle  § 269 ods. 2 zákona č. 513/2191 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, resp. 
Objednávka. 

 
7. CPV :  79970000-4 Publikačné služby; 79822500-7 Grafické návrhy; 79971000-1 Knihárske služby a 

apretácia (dokončovanie);  Topografické (kartografické) merania 
 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:  do 8.726,66 EUR bez DPH. 
 
9. Miesto dodania predmetu zákazky: Kancelária verejného obstarávateľa.. 
 



 Verejný obstarávateľ : Karpatský Euroregión Slovensko-Sever, Duchnovičovo námestie 1,  080 01 Prešov   

Predmet obstarávania: Vykonanie systemizácie turistických chodníkov v rámci projektu „Vandrovanie bez plecniaka 
– využitie a propagácia zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva“ 

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

 
  
 

 

 

10. Lehota trvania zmluvy: Predmet zmluvy bude dodaný do 4 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy, resp. vystavenia objednávky. Predpokladaný termín začiatku realizácie služieb: jún 2017. 
Konečný termín na dodanie a odovzdanie diela: najneskôr do 17.07.2017 

 
11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nevzťahuje sa 
 
12. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – 
Slovensko 2014-2020. Splatnosť za vykonanú službu: po obojstrannom podpísaní odovzdávacieho 
a preberacieho protokolu, v termíne 14 dní od obdŕžania následne vystavenej faktúry prevodom na 
určený bankový účet dodávateľa. 

 
13. Lehota na predloženie ponuky:  05.06.2017 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. Verejný 
obstarávateľ zoradí ponuky vzostupne od najnižšej ceny po najvyššiu. Úspešný sa stane ten, kto 
predloží najnižšiu cenu. Prijímateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným 
dodávateľom oznámi, že neboli úspešní. 

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

a. Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať -  ponuka Systematizácia TCH 
Zamaguria“. Adresa doručenia podľa bodu 2 tejto výzvy. 

b. E-mailom uviesť v predmete správy „Ponuka - Systematizácia TCH Zamaguria“. 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).    

 
18. V rámci splnenia podmienok účasti  úspešný uchádzač predloží  doklad o oprávnení poskytovať 

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

bodu 2 výzvy 
 

 
S úctou,  
 

 
26.05.2017   ........................................  

                 dátum, podpis, pečiatka 

 

Príloha č. 1 : Opis predmetu zákazky 

Web  obstarávateľa na zverejnenie výzvy : ......................... 


