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Vec:   Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu  
 
 „Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry“ (ďalej len „OOCR Región Vysoké 

Tatry“), 062 01 Starý Smokovec 1, Vysoké Tatry ako verejný obstarávateľ podľa § 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 len „zákon o verejnom obstarávaní“), realizuje zákazku na poskytnutie 
služby s názvom: 
 

„Cyklo-lyžiarska magistrála Štrbské Pleso – Tatranská Lomnica – časť Starý Smokovec – Tatranská 
Lomnica – projektová dokumentácia stavby pre vydanie územného rozhodnutia“ 

 
použitím postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Spoločný slovník obstarávania, Hlavný predmet, CPV: 
71320000-7 Inžinierske projektovanie 
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 
 
Dovoľujeme si Vás vyzvať na písomné predloženie cenovej ponuky e-mailom v rámci prieskumu trhu, 
ktorý žiadame doručiť na e-mailovú adresu riaditel@regiontatry.sk najneskôr do 31.5.2017 do 10:00 
hod.  
 
Predmet cenovej ponuky a technická špecifikácia: 
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre potreby vydania 
územného rozhodnutia stavby Cyklo-lyžiarskej magistrály Štrbské Pleso – Tatranská Lomnica – časť 
Starý Smokovec – Tatranská Lomnica.   
 
Technická špecifikácia: 
V rámci zákazky je potrebné zabezpečiť: 
- koordinačnú činnosť 
- projektové práce ÚR 
- zabezpečenie vstupných  podkladov a prieskumov: 

koncept územného plánu riešeného územia  
v prípade existencie objektov v predmetnom území – koncept riešenia ich odstránenia  
záväzný prehľad ochranných pásiem v riešenom území  (inž. siete, banské priestory, chránené 
územie, vrty, studne apod.) – v prípade že nebudú vyznačené v územnom pláne 
všetky územno plánovacie informácie vzťahujúce sa k predmetnému územiu 

-  zákazka nezahŕňa inžiniersku činnosť. 
 
Dátum realizácie:  najneskôr do 30.6.2017 
 

Predpokladaná  hodnota zákazky :  7 000,- € bez DPH  
 

Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie zabezpečí OOCR Región Vysoké Tatry 
prostredníctvom mesta Vysoké Tatry.   
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Podmienky účasti záujemcov / uchádzačov v súlade s § 32 ods.1 písm. e) zákona: 
A. predloženie overenej kópie alebo originálu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského 

registra (týka sa len uchádzača víťaznej ponuky, najneskôr k dňu vystavenia objednávky alebo 
podpisu zmluvy). Z dokladu musí byť zrejmé oprávnenie na vykonávanie predmetných prác. 

Uchádzač musí byť schopný zabezpečovať vykonanie predmetu obstarávania v plnom rozsahu podľa 
požiadaviek verejného obstarávateľa. 
 
Hodnotiace kritérium: 
Porovnávacím kritériom na posúdenie predložených ponúk bude Celková cena spolu s DPH v EUR,   
ktorá musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky, t.j. súčet/sumár všetkých položiek, 
ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek podľa prílohy č. 1 k týmto súťažným podkladom. 
Ak budú ceny uvedené v ponukách, vyčíslené v  inej mene ako je EUR, budú tieto ponuky z verejného 
obstarávania vylúčené. 
 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení : navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná 
cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom  DPH, upozorní vo svojej ponuke. V prípade nesprávneho vyčíslenia DPH 
idú všetky zvýšené náklady ako aj sankcie z toho vyplývajúce na vrub uchádzača. 
Navrhovaná zmluvná cena je cena pevná a je stanovená ako cena v čase podpisu zmluvy. 
 
Hodnotenie predložených ponúk:  
1. Hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné poradie všetkých ponúk, 

ktoré neboli z vyhodnocovania vylúčené,  podľa kritéria cena. 
2. Ponuka zaradená v zmysle uvedeného na prvé miesto (t.j. ponuka s najnižšou cenou) bude 

vyhodnotená ako úspešná (resp. uchádzač, ktorý túto ponuku predložil bude vyhodnotený ako 
úspešný). Ostatní uchádzači budú v tejto súťaži neúspešní. Verejný obstarávateľ zašle všetkým 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk. 

3. Nevybratie uchádzača na dodanie predmetu zákazky verejným obstarávateľom nevytvára nárok 
na uplatnenie náhrady škody zo strany uchádzača. 

 
Dovoľte nám oboznámiť Vás s kľúčovými skutočnosťami zadávanej zákazky: 
- Cenová ponuka predložená v zmysle požadovaných špecifikácií a podmienok musí byť potvrdená 

dodávateľom/uchádzačom. 
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s 
realizáciou predmetu zákazky. 

- Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku v slovenskom jazyku. 
- S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo, pričom úspešný uchádzač je povinný 

pred jej zaslaním predložiť aj originály alebo fotokópie originálov nasledovných dokladov: 
o doklad o oprávnení podnikať vydaný v súlade s právnym poriadkom krajiny pôvodu 

uchádzača 
o kópiu autorizačného osvedčenia (resp. oprávnenia k projektovaniu pozemných stavieb) 

- OOCR Región Vysoké Tatry uhradí náklady za vykonané práce na základe faktúry vystavenej 
zhotoviteľom prác s podrobnou špecifikáciou stavebných prác. 

- Splatnosť faktúry bude do 15 dní od jej doručenia a  prevzatia verejným obstarávateľom. 
- Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby. 
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Uchádzač musí byť schopný zabezpečovať prácu súvisiace s predmetom zákazky v plnom rozsahu 
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 
 
Bližšie vysvetlenie informácií uvedených vo výzve poskytne Ing. Veronika Littvová, PhD., e-mail: 
riaditel@regiontatry.sk, tel: 0911/ 092 137. 
  
Verím, že sa zúčastníte predmetného verejného obstarávania a predložíte svoju cenovú ponuku na 
požadovaný predmet zákazky v súlade s uvedenými podmienkami. 
 
Lehota viazanosti ponúk:   do podpísania  Zmluvy o dielo  
  
S pozdravom 
 
 
 

       Ing. Veronika Littvová, PhD. 
        výkonná riaditeľka 

Starý Smokovec, 23.5.2017 


