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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 zákona č. 25/2006 
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: 
 

„komplexné dodanie online turistického systému“ 

 
použitím postupu zadávania zákazky podľa s § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní – prieskum 
trhu. 
 
Spoločný slovník obstarávania, Hlavný predmet 
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 

48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy 

79340000-9 - Reklamné a marketingové služby 

 
Dovoľujeme si Vás vyzvať na písomné predloženie cenovej ponuky e-mailom v rámci prieskumu trhu, 
ktorý žiadame doručiť na e-mailovú adresu matasovska@regiontatry.sk najneskôr do 30.03.2014, do 

10:00 hod. 
 
Predmetom zákazky je komplexné dodanie online turistického systému pre Región Vysoké Tatry 
 
Realizácia bude zahŕňať:  
Dodanie plastových kariet 
Dodanie online turistického systému  
Dodanie systému na evidenciu dane z ubytovania 
 
Definovanie predmetu zákazky, respektíve detailný opis požadovanej formálnej a obsahovej 

stránky vyhotoveného predmetu zákazky pomenúva verejný obstarávateľ nasledovne: 

 

- Prístup do informačného systému prostredníctvom webového rozhrania z PC alebo 

mobilného zariadenia. 

- Rolami riadená administrácia užívateľov vstupujúcich do systému. 

- Podpora typov užívateľských kont určených na výdaj, akceptáciu kariet a štatistické prehľady 

o vytvorených kartách, využitých balíkoch zliav a využiteľnosti zliav. 

- Centrálna správa a vytváranie užívateľských kont slúžiacich na vystavovanie a akceptáciu 

kariet. 

- Tvorba a správa vlastných zľavových programov s individuálnymi podmienkami platnosti a ich 

využitia podľa konkrétnych dní, dátumov, počtu využiteľnosti, ktoré sa bude možné definovať 

pre jednotlivé výdajné miesta. 
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- Tvorba balíkových zliav, ktoré je možné dobíjať na kartu hosťa podľa počtu prenocovaných 

nocí s obmedzením platnosti počas pobytu. 

- Prepojenie informačného systému s externými vernostnými a zľavovými systémami na báze 

webových služieb. 

- Prehľadné užívateľské prostredie určené na akceptáciu zliav a balíkových zliav pre 

poskytovateľov služieb. 

- Akceptácia zliav prostredníctvom mobilného zariadenia. 

- Skladový manažment zľavových kariet s možnosťou distribúcie medzi výdajné miesta 

s potvrdením o prevzatí a evidenciou pohybov na sklade. 

- Detailné štatistiky využiteľnosti zľavových kariet a balíkových zliav ihneď prístupné v grafoch 

s možnosťou filtrovania údajov podľa časového obdobia, kategórie výdajného miesta. 

- Export štatistických údajov podľa kategórií do externého tabuľkového súboru. 

- Evidencia návštevníkov bez potreby vystavenia zľavovej karty. 

- Možnosť evidencie dane za ubytovanie podľa jednotlivých obcí na základe počtu 

prenocovaných hostí zaevidovaných v systéme s individuálnymi nastaveniami sadzby dane 

a podmienok oslobodenia od dane v jednotlivých mestách a obciach.  

- Automatický výpočet výšky dane za ubytovanie a export hlásenia dane za ubytovanie 

v užívateľských kontách určených pre ubytovateľov. 

- Automatizovaný výpočet dĺžky pobytového balíka podľa zadaných dátumov pobytu aj vo 

vzťahu ku správcovi miestnej dane z ubytovania 

- Možnosť doprogramovania funkcionalít na základe užívateľského zadania 
- Možnosť doplnenia modulu Centrálneho rezervačného systému alebo prepojenia na iný CRS 
-  

Dátum realizácie: od 01.04.2014 
 
Predmet cenovej ponuky a technická špecifikácia: 
 
 
Predpokladaná hodnota zákazky : 18 000 € 
 
Tabuľka pre ocenenie jednotlivých častí predmetu zákazky: 

 

Požiadavky na uchádzača verejného obstarávania: 

Zo strany verejného obstarávateľa sú na uchádzača verejného obstarávania kladené nasledovné 
požiadavky: 

Bod 
č. 

Predmet zákazky  
 

Celková cena 
bez DPH v Eur 

Sadzba  
DPH v % 

Výška  
DPH v  Eur 

Celková cena  
s DPH v Eur 

1. Tlač plastových kariet – 
50 000 ks 

    
 

2. Dodanie systém pre 
regionálnu kartu + 
support, školenie 

    

3. Dodanie systému 
evidencia dane 
z ubytovania + support, 
školenia  

    

 CELKOM 
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A. predloženie overenej kópie alebo originálu výpisu z obchodného registra alebo 

živnostenského registra (týka sa len uchádzača víťaznej ponuky, najneskôr k dňu podpísania 
zmluvy). Z dokladu musí byť zrejme oprávnenie na poskytovanie predmetnej služby. 

 
Uchádzač musí byť schopný zabezpečovať poskytovanie služby/predmet obstarávania v plnom 
rozsahu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 
 

Hodnotiace kritérium: 

Porovnávacím kritériom na posúdenie predložených ponúk bude Celková cena spolu s DPH v EUR 
(Bod 1 až Bod 3) - Tabuľka pre ocenenie jednotlivých častí predmetu obstarávania (stĺpec „Celková 
cena s DPH v EUR“ - podľa tabuľky), pričom  Vami navrhnutá cena zahŕňa všetky náklady súvisiace 
s poskytovaním služieb predmetu zákazky. 
 
Hodnotenie predložených ponúk:  

- ponuka s celkovým najnižším súčtom cien/sumárom Celková cena spolu s DPH v EUR (stĺpec 
„Celková cena s DPH v EUR“ – Tabuľka pre ocenenie jednotlivých častí predmetu obstarávania) je 1. 
v poradí, ponuka s najvyšším súčtom cien/sumárom Celková cena spolu s DPH v EUR (stĺpec „Celková 
cena s DPH v EUR“ – Tabuľka pre ocenenie jednotlivých častí predmetu obstarávania) je posledná 
v poradí. Uvedené ceny budú základom pre určenie zmluvnej ceny pri objednávke ale aj podkladom 
pre hodnotenie kritérií na hodnotenie ponúk. Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadované 
služby budú vyjadrené v EUR. Cena, resp. jej jednotlivé položky budú zostavené vo forme: cena bez 
DPH; sadzba DPH; výška DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhované 
ceny za požadované služby – iba ako ceny bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní 
vo svojej ponuke. Výsledkom vyhodnotenia cenových ponúk v rámci prieskumu trhu sa predpokladá 
uzatvorenie zmluvy na poskytnutie služieb s uchádzačom s najnižším súčtom cien/sumárom Celková 
cena spolu s DPH v EUR (stĺpec „Celková cena s DPH v EUR“ ponúknutej ceny v EUR. Víťaz zadávanej 
zákazky na poskytnutie služieb predloží verejnému obstarávateľovi originál alebo overený Výpis z 
obchodného registra alebo živnostenského registra obratom po obdŕžaní oznámenia o prijatí jeho 
ponuky. 
 
 

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. 
- Predmetnú zákazku bude realizovať úspešný uchádzač až po posúdení a vyhodnotení 

predložených cenových ponúk (prieskumu trhu) od oslovených uchádzačov a záväznom 
objednaní realizácie predmetných služieb. 

- S úspešným uchádzačom bude uzatvorená objednávka, pričom úspešný uchádzač je 
povinný pred uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb predložiť aj originály alebo 
notárom overené fotokópie originálov nasledovných dokladov: 

• doklad o oprávnení podnikať vydaný v súlade s právnym poriadkom krajiny 
pôvodu uchádzača 

- OOCR Región Vysoké Tatry uhradí náklady za poskytnuté služby na základe faktúry 
vystavenej poskytovateľom služby s podrobnou špecifikáciou poskytnutých služieb. 

- Splatnosť faktúry bude do 60 dní od jej doručenia a  prevzatia verejným obstarávateľom. 
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- Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby na poskytnutie služieb. 
- Objednávka sa medzi iným riadi ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, pričom 

toto verejné obstarávanie spadá pod zákazku podľa s § 9 ods. 9 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 
 
Uchádzač musí byť schopný zabezpečovať poskytovanie služby/predmet zákazky v plnom rozsahu 
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 
 
Bližšie vysvetlenie informácií uvedených vo výzve poskytne Ing. Lenka Maťašovská, e-mail: 
matasovska@regiontatry.sk, tel: 0917 453 917 
  
Verím, že sa zúčastníte predmetného verejného obstarávania a predložíte svoju cenovú ponuku na 
požadovaný predmet zákazky v súlade s uvedenými podmienkami. 
 
Lehota viazanosti ponúk : december 2014 
  
  
 
 
S pozdravom 
 

       Ing. Lenka Maťašovská 

    výkonná riaditeľka 


