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Vec:      Výzva na predloženie cenovej ponuky pre určenie predpokladanei hodnoty zákazky 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry“ (ďalej len „OOCR Región 
Vysoké Tatry“), 062 01 Starý Smokovec 1, Vysoké Tatry realizuje zákazku na poskytnutie 
služby s názvom: 
 

CARPATHIAN COURIERS RACE, termín 03.- 04.05.2019, Poprad 
“ 

ZADANIE: 
Zabezpečenie ubytovania a stravovania – plná penzia pre pretekárov a sprievodný personál 
v rámci Medzinárodného cyklistického preteku CARPATHIAN COURIERS RACE 2019. 
Profesionálny cyklistický pretek sa každoročne koná v Poľsku, v Českej republike, v Maďarsku 
a na Slovensku, teda v krajinách V4. Je súčasťou UCI Europe Tour v kategórii U-23, čo 
znamená, že je rezervované pre jazdcov mladších ako 23 rokov. Tento rok bude súčasťou 
preteku aj mesto Poprad a Región Vysoké Tatry.  Projekt je zameraný na realizáciu aktivít, 
ktoré sú spojené s predmetom činnosti cestovného ruchu, čiže podporu rozvoja cestovného 
ruchu v danom území. Predpokladaná návštevnosť podujatia je 3.000 návštevníkov.  
 
Na dosiahnutie cieľa zabezpečenia služieb pre uvedené podujatie je potrebné zabezpečiť 
ubytovanie s plnou penziou pre 280 účastníkov: 

• Ubytovanie na 1 noc z 03. / 04.05.2019: 

- požadovaná lokalita – mesto Poprad 
- požadovaná kategória ubytovania – min. hotel*** alebo penzión podobnej 
kategórie 
- požadované zloženie izieb: 

83 x dvojlôžková izba s vlastným sociálnym zariadením 
10 x dvojlôžková izba s dvoma prístelkami a vlastným sociálnym zariadením 
23 x trojlôžková izba alebo dvojlôžková s prístelkou s vlastným sociálnym 
zariadením  
  5 x jednolôžková izba s vlastným sociálnym zariadením 

• Stravovanie – plná penzia: 

Večera  dňa 03.05.2019 
Raňajky  dňa 04.05.2019 
Obed  dňa 04.05.2019 

• Cena musí byť konečná a zahŕňať všetky personálne a režijné náklady dodávateľa, 
pravidelné konzultácie u zadávateľa ohľadom prípravy podujatia. 

• V prípade, že dodávateľ nie je schopný ponúknuť  celú požadovanú ubytovaciu 
kapacitu, žiadame o zaslanie cenovej ponuky na maximálnu voľnú kapacitu 
v požadovanom termíne, t.j. ubytovanie s plnou penziou. 

 
Dátum realizácie:  máj  2019 
 
Cenové ponuky poprosíme zaslať najneskôr do 22.3.2019 do 10:00 hod. mailom na 
info@regiontatry.sk prípadne doručiť osobne na: Región Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 
Vysoké Tatry.  



Oblastná organizácia cestovného ruchu  

Región Vysoké Tatry 

062 01 Starý Smokovec 1, Vysoké Tatry 

 
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, v prípade stanovenia predpokladanej hodnoty 
zákazky na základe prieskumu trhu nižšej ako 15.000,00 Eur bez DPH, zaslať záväznú 
objednávku / uzavrieť zmluvu s uchádzačom s najnižšou cenou. 
 
S pozdravom 
 
 
 
Ing. Veronika Littvová, PhD. M.A. 
výkonná riaditeľka 
 
V Starom Smokovci, dňa 18.3.2019 


