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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
 

Pre zákazku s názvom: 
  

 
„Rozprávkový single trail“ 

 
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa – podľa § 7 ods. 1 písm. d) 
 
Názov:  REGION LIPTOV, 
 oblastná organizácia cestovného ruchu 
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš                              
IČO: 42219906 
DIČ: 2023486069  
V zastúpení: Ing. Darina Bartková, výkonná riaditeľka 
Telefón: +421 44 55 65 401 
Web: www.visitliptov.sk 
 
 
(2) Stručný opis predmetu zákazky 
 
Predmetom zákazky je výstavba Rozprávkového single trailu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky 
je uvedená v prílohe č.1 výzvy - Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 1 výzvy. 
  
(3) Druh zákazky : stavebná práca 
 
(4) Predpokladaná hodnota zákazky je podľa § 6 ZVO : 18 500 € bez DPH.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak predložené cenové ponuky nebudú 
zodpovedať jeho finančným predpokladom alebo nebudú zodpovedať požiadavkám uvedeným v tejto 
výzve 
 
(5) Lehota na dokončenie stavebných prác:   do 15.7.2019.  
 
(6) Financovanie predmetu obstarávania 
 
Zákazka bude financovaná z vlastných a dotačných zdrojov verejného obstarávateľa. 
 
 
(7) Lehoty a predloženie cenovej ponuky 
Predloženie cenovej ponuky: do  7. 5.  2019 do 12,00 hod. 
 
 
(8) Podmienky účasti 
 
8.1 Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 
osobného postavenia - § 32 zákona 
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8.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 
písm. e) zákona. Jej splnenie preukazuje uchádzač jedným zo spôsobov, a to nasledovne: 
 
a)predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e)zákona- doklad o oprávnení dodávať tovar , 
uskutočňovať stavebné práce  alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky 
 
b)zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 zákona, a z ktorého 
bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. V 
tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade s bodom 8.1.1 písm. a) a túto skutočnosť 
si overuje verejný obstarávateľ v zozname hospodárskych subjektov.  
 
8.1.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo 
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje 
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný 
doklad predložený uchádzačom. 
 
8.1.3 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie uvedených 
dokladov vo fotokópii (predloženie ponuky v listinnej podobe), alebo scanom dokladu pri predložení 
ponuky e-mailom 
 
8.1.4 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý 
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto 
registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 
 
8.1.5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.  
 
8.2. Finančné a ekonomické postavenie 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa  
finančného a ekonomického postavenia – § 33 zákona 
Nevyžaduje sa. 

8.3. Technická a odborná spôsobilosť 

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa 
technickej a odbornej spôsobilosti - § 34 zákona 
8.3.1 Uchádzač musí v súlade s § 34 ods.1 písm. b) zákona preukázať, že za predchádzajúcich päť 
rokov ( od 13.3.2014 do 13.3.2019) od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnil minimálne 2 
stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru. 
 
8.3.2. Splnenie predmetnej podmienky účasti preukazuje uchádzač zoznamom stavebných prác 
s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác , doplnený potvrdením o uspokojivom 
vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných 
podmienok. Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ dokladom je referencia. Ak bola odberateľom 
iná osoba, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak také potvrdenie nemá uchádzač k dispozícii, predloží 
vyhlásenie o ich uskutočnení doplnený doklad o ich uskutočnení / napr. Faktúra, alebo zmluva/  
 
(9) Cena  
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, sadzbu DPH, cenu v eurách vrátane DPH a 
informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH) Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zákona 
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NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu 
zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu. Neplatca DPH ocení ponuku v celkovej sume bez 
DPH a na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozorní. 
 
(10) Obsah ponuky: 
 

• Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (kópia, alebo scan dokladu). 

• Doklady podľa bodu 8.3.2. 
 
 

Ak uchádzač nepredloží všetky náležitosti podľa bodu 10 tejto výzvy a nebude možné 
uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená. 
 
 
(11) Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky 
            REGION LIPTOV, 
 oblastná organizácia cestovného ruchu 
            Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš   
 
V prípade zasielania ponuky poštou obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu 
predkladateľa ponuky (meno a sídlo) a označenie „Súťaž – „Rozprávkový single trail“ 
- Neotvárať“.  V prípade neuvedenia tohto označenia neručíme za predčasné otvorenie obálky. 
Pri zaslaní e-mailom musí predmet obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky a označenie: 
„Súťaž – Rozprávkový single trail“- Neotvárať“.   
 
Ponuky musia byť predložené v slovenskom resp. českom jazyku 
 
 
(12) Kritérium hodnotenia 

 
Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, resp. cena celkom (u neplatcu DPH). 
 
(13) Ostatné informácie 
 
13.1. Záujemcom sa odporúča absolvovať obhliadku a získať tak potrebné informácie nevyhnutné na 
prípravu a spracovanie ponuky. Je v záujme uchádzača sa pred podaním ponuky s miestom plnenia 
oboznámiť. Záujemca je oprávnený nahlásiť sa na obhliadku, ktoré sa uskutočnia dňa 30.4.2019 
o 11.00 hod. e-mailom na adrese: info@ruzomberok.bike predmet: „Rozprávkový single trail ” 
Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu 
 
13.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa Obchodného zákonníka resp. 
objednávka. Úspešný uchádzač predloží originál dokladu o oprávnení dodávať tovar , uskutočňovať 
stavebné práce  alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 
 
13.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna alebo 
inak neprijateľná pre verejného obstarávateľa, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva 
vyhlásila a nebolo možné ich vopred predpokladať. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke 
uviedol nepravdivé údaje. 
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Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie 
tejto zákazky. 
 
 
 
Liptovský Mikuláš, dňa  25.4.2019 
 
 
 
 
 

........................................................ 
         Ing. Darina Bartková    
           výkonná riaditeľka   
 
 
 

 

Prílohy:  Príloha č.1. – Opis predmetu zákazky  
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Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky – Podrobný popis predmetu zákazky 
 
Predmet zákazky:   Rozprávkový single trail 
 
Špecifikácia: 
Dĺžka: 8 600 m 
Prevýšenie: stúpanie/klesanie 630 m/617 m 
Smer prevádzky : jednosmerná prevádzka 
Dotknuté parcely : 

• C-KN 14578/7 (E-KN 4566/4) - les, LV 6678 – vlastník Mesto Ružomberok 
• C-KN 14657 (E-KN 2608) - lúka, LV 6624 – súkromní vlastníci 

Pozemky sú umiestnené mimo zastavané územie obce. 
Popis:  
Navrhovaná trasa začína na účelovej komunikácii Kalvária – Malinô Brdo, odbočením na 
existujúci lesný turistický chodník. Tento je vedený úpätím Sidorova, južným smerom popod 
Veľkú skalu. Chodník vedený lesným porastom ústi v lokalite Vlkolínske lúky v otvorenom 
lúčnom území s križovatkou ciest a chodníkov. Pre zabezpečenie súbehu s turistami, chodník 
je jednosmerný v smere hore. Túto časť trasy je potrebné sanovať iba minimálne. Pokračuje v 
oblúku cez lokalitu Stránica úpätím Sidorova po existujúcom lesnom turistickom chodníku. 
Na tejto časti bude pri klesaní odporučené výrazné obmedzenie rýchlosti cyklistom a zvýšená 
pozornosť. V tomto úseku plánujeme vybudovať vyhliadkovú plošinu s výhľadmi na Veľkú 
Fatru a Nízke Tatry. Od rozdvojky, v mieste kde zelená značka pokračuje smerom do 
Vlkolínca, začína časť, ktorá v takmer celom 5 kilometrovom úseku musí byť zrekoštruovaná 
a rozšírená. Pohyb cyklistov je povolený iba v jednom smere (dolu). 
V hornom úseku bude vedená zákopom vo východnom svahu masívu Sidorova. Trasa bude 
maximálne využívať terénnu dispozíciu existujúceho chodníka a jeho samotné teleso. V 
prvých dvoch kilometroch bude potrebné rozšírenie súčasného chodníka na cca 50cm až 1m. 
Takisto sú identifikované miesta kde bude potrebné spevnenie značne erodovaných častí 
chodníka. Tu sa bude nachádzať aj séria zjednodušených terénnych vĺn pre vylepšenie 
prejazdu(tzv. flow). Na úseku cca 700m-900m od konca chodník prechádza cez mokrinu 
ktorá spôsobuje znehodnotenie chodníka a miestami až jeho neprejazdnosť. V týchto miestach 
bude potrebné vykonať drenážne opatrenia, prípadne spevnenie kritických častí. V 
zrekonštruovanej časti pribudnú 3 klopené zákruty a cca 15 terénnych vĺn (flow). Záver trate 
vyústi na lúke nad kalváriou, pri novom oddychovom mieste doskočiska bývalého 
skokanského mostíka, ktoré je vhodným miestom na piknik a relax s nádhernými výhľadmi. 
Toto miesto plánujeme v rámci projektu zrevitalizovať. Revitalizácia bude spočívať v 
odstránení náletových drevín, vyklčovaní a vykosení celého priestoru, výsadba novej vhodnej 
zelene, vytvorení prírodných ohnísk ako aj vo vytvorení stojanov pre bicykle so základným 
servisným vybavením. 
Chodník po rekonštrukcii budú môcť využívať aj turisti a bežci v oboch smeroch. Chodník 
kopírujúc terén mierne klesá severným smerom do cieľového miesta. Trasa končí na 
asfaltovej účelovej komunikácii Ružomberok – Kalvária – Malino Brdo, v mieste kde cesta 
vchádza do lesa. 
Súbeh : 
V stúpaní súbežne so značeným turistickým chodníkom s modrou turistickou značkou č. 2718 
a žltou turistickou značkou č. 8613 a v časti trasy vedená v súbehu so zelenou turistickou 
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značkovanou trasou č. 5600. Na začiatku trasy je v krátkom úseku v dotyku so značenou 
cykloturistickou trasou. 
Charakter povrchu komunikácií navrhovanej cykloturistickej trasy : 
100% cyklistickej trasy využíva prírodný povrch. Pre navrhovaný trail je vhodný horský celo 
odpružený bicykel (MTB). 
Technická infraštruktúra a doplnková cykloinfraštruktúra : 

o informačná tabuľa na začiatku chodníka – Kalvária 
o informačná tabuľa na začiatku samotného trailu po opustení zelenej turistickej značky 
o vyhliadková plošina 
o revitalizácia doskočiska bývalého skokanského mostíka na Kalvárii 
 

 
Celková cena zahŕňa dopravu na miesto určenia 
 
Kontaktné údaje uchádzača: 
Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ:  
Kontaktná osoba: 
Telefón: 
E-mail: 
Bankové spojenie: 
Platca / neplatca DPH:  
 
 

Predmet zákazky Cena bez 
DPH DPH Cena s DPH 

Rozprávkový single trail    
 
Miesto a dátum:  
 
 
 

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