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Výzva na predloženie cenovej ponuky  
 

Na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Predmet obstarávania: „Organizačné zabezpečenie letných podujatí na 
Liptove“ 
 
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa – podľa § 7 ods. 1 písm. d) 
 
Názov:  REGION LIPTOV, 
 oblastná organizácia cestovného ruchu 
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Lipt. Mikuláš                              
IČO: 42219906 
DIČ: 2023486069  
V zastúpení: Ing. Darina Bartková, výkonná riaditeľka 
Telefón: +421 44 55 65 401 
Web: www.visitliptov.sk 
 
Ďalšie informácie možno získať: 
Kontaktná os.: Ing. Martin Grieš 
Telefón:  +421 44 55 65 401 
 0917 111 044 
E-mail: office@visitliptov.sk  
 
(2) Identifikácia predmetu obstarávania 
 
Predmetom obstarávania je organizačné zabezpečenie letných podujatí na Liptove: Za 7 
horami, Liptovfest 2019, Dračie noci na Chopku a Švábkafest 2019.  
 
Každé podujatie sa obstaráva samostatne. 
 
Zákazka č. 1:   Organizačné zabezpečenie podujatia  „Za 7 horami“ 
Zákazka č. 2:   Organizačné zabezpečenie podujatia  „Liptovfest 2019“  
Zákazka č. 3:   Organizačné zabezpečenie podujatia  „Dračie noci na Chopku“    
Zákazka č. 4:   Organizačné zabezpečenie podujatia  „Švábkafest 2019“  
 
Predpokladaná hodnota podľa § 6 ZVO je pri: 
Zákazke č. 1:    6 600 Eur bez DPH 
Zákazke č. 2:    7 300 Eur bez DPH 
Zákazke č. 3:    8 000 Eur bez DPH 
Zákazke č. 4:    3 600 Eur bez DPH 
 
V prípade ak najnižšia cena prekročí predpokladanú  hodnotu zákazky, zákazka nebude 
pridelená žiadnemu uchádzačovi. 
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(3) Financovanie predmetu obstarávania 
 
Zákazky budú financované z dotačných a z vlastných prostriedkov organizácie REGION 
LIPTOV OOCR 
 
 
(4) Lehoty a predloženie cenovej ponuky 

 
Predloženie cenovej ponuky:  do 1.7.2019 do 15,00 hod. 

Osobné doručenie do kancelárie REGION LIPTOV 
OOCR, alebo mailom na adresu office@visitliptov.sk, 
v prípade poštou. 

 
V prípade doručenia poštou, obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu 
predkladateľa ponuky (meno a sídlo) a označenie „Súťaž – Organizačné zabezpečenie 
letných podujatí na Liptove - Neotvárať“.  V prípade neuvedenia tohto označenia neručíme 
za predčasné otvorenie obálky. 
V prípade doručenie emailom, predmet emailu musí byť označený „Súťaž – Organizačné 
zabezpečenie letných podujatí na Liptove“. 
 
 
(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky 
 
Cenová ponuka musí obsahovať: názov zákazky – predmet obstarávania, obchodné meno, 
sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail, bankové spojenie, platca / 
neplatca DPH, cenovú kalkuláciu, podpis zodpovednej osoby, pečiatka. 
Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej 
ponuke upozornia. Ponuky musia byť predložené v slovenskom, príp. českom jazyku. 
 
(6) Kritérium hodnotenia 

 
Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, resp. cena celkom (u neplatcu 
DPH) a schopnosť realizácie. 
 
(7) Ostatné informácie 
 
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa Obchodného zákonníka resp. 
objednávka. Predložené cenové ponuka sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako 
súčasť dokumentácie tejto zákazky   
 
 
Liptovský Mikuláš, dňa 26.6.2019 
 
 

........................................................ 
         Ing. Darina Bartková    
           výkonná riaditeľka   
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Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky – Podrobný popis predmetu zákazky 
 
Predmet zákazky:  Organizačné zabezpečenie letných podujatí na Liptove 
 
Špecifikácia zákazky:   
 
Zákazka č. 1: 
Názov zákazky: Organizačné zabezpečenie podujatia „Za 7 horami“  
 
Popis zákazky:  

Realizácia programu 
Zabezpečenie účinkujúcich 

 Tvorba harmonogramu 
 Príprava konceptu 
 Umiestňovanie účinkujúcich počas podujatia 
 Návrh koncepčného riešenia 
 Logistická príprava a zabezpečenie chodu 
Termín podujatia: 4. – 6.7.2019  
Miesto podujatia: Liptovský Ján – Jánska dolina 
 
Zákazka č. 2 
Názov zákazky: Organizačné zabezpečenie podujatia „Liptovfest 2019“ 
 
Popis zákazky:  
                                      Príprava – realizácia - ukončenie podujatia: 

ideové spracovanie návrhu témy 
programové zabezpečenie 
návrh rozmiestnenia areálu 
obhliadky a naplánovanie realizácií výkonov 
programová príprava a zabezpečenie umelcov a účinkujúcich 
kompletná organizačná príprava celého priestoru  
zabezpečovanie vystupujúcich (zmluvy, časový a organizačný  
harmonogram,...) 
koordinácia priebehu podujatia, koordinácia partnerov a 
subdodávateľov (ozvučenie osvetlenie, technické zabezpečenie, 
priestorové vytýčenie) 

  
                                      Program: 

príprava scenárov pre moderovanie hlavného programu na pódiu 
príprava scenárov pre priestorový program 

 
Personálne zabezpečenie: 
organizácia a usmernenie návštevníkov pri vstupe do areálu 
pomocou hostesiek  
organizácia a usmerňovanie účinkujúcich pri vstupe do areálu  
zabezpečenie pomocného personálu pri pódiu  
organizačné vedenie podujatia 
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zabezpečenie ďalšieho pomocného persnonálu na koordinuáciu 
v areáli a zabezpečovanie detských aktivít v počte 20 animátorov 
 

Termín podujatia: 19. – 20.7.2019 
Miesto podujatia: Tatrapolis  
 
Zákazka č. 3 
Názov zákazky: Organizačné zabezpečenie podujatia „Dračie noci na Chopku“ 

 
Popis zákazky:  

Ideový návrh 
personálne zabezpečenie (zabezpečenie hostesiek a attaché a ich 
koordinácia ) 
rekvizity 
príprava public draw 
zabezpečenie umelcov, 
tvorba tvorivých dielní pre deti a nákup potrebného materiálu 
organizačné zabezpečenie podujatia 
príprava scenára pre moderátora a podkladov k rozhovorom  
organizácia a zabezpečenie areálu  
návrh – prevedenie a zabezpečenie kultúrneho programu k 
podujatiu 
zabezpečenie priestoru k podujatiu vrátane nevyhnutného 
materiálového   zabezpečenia  
preprava materiálu  
programová a štrukturálna tvorba podujatia 
a ďalšie potrebné práce 
 

Termín podujatia: 17.8.2019 
Miesto podujatia: Chopok – Rotunda 
 
Zákazka č. 4 
Názov zákazky: Organizačné zabezpečenie podujatia „Švábkafest 2019“ 
 
Popis zákazky: Kompletné zabezpečenie tradično - kultúrneho podujatia 

Švábkafest v Liptovskom Mikuláši na Námestí osloboditeľov.  
technicko – organizačné a programové zabezpečenie  
programová a štrukturálna tvorba podujatia 
príprava programu z personálnej a logistickej stránky  
organizácia a usmerňovanie účinkujúcich pri vstupe do areálu  
zabezpečenie pomocného personálu pri pódiu  
organizačné vedenie podujatia 
tvorba a tlač plagátov 
značenia  
a ďalšie nevyhnutné práce  

Termín podujatia: 13.9.2019 
Miesto podujatia: Liptovský Mikuláš, Námestie osloboditeľov 
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Kontaktné údaje uchádzača: 
Názov dodávateľa: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ:  
Kontaktná osoba: 
Telefón: 
E-mail: 
Bankové spojenie: 
Platca / neplatca DPH:  
 
 

Č. 
zákazky Predmet zákazky Cena bez 

DPH DPH Cena s 
DPH 

1. 
Organizačné zabezpečenie 
podujatia „Za 7 horami“    

2. 
Organizačné zabezpečenie 
podujatia „Liptovfest 2019“    

3. 
Organizačné zabezpečenie 
podujatia „Dračie noci na 
Chopku“    

   

4. 
Organizačné zabezpečenie 
podujatia „Švábkafest 2019“    

 
Miesto a dátum:  
 
 
 

................................................ 
  Podpis zodpovednej osoby 
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