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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: „Sprievodcovské služby 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. Patrik Burdel 
Telefón:  +421 44 55 65 401 
 0917 111 044 
E-mail: office@visitliptov.sk  
 
(2) Identifikácia predmetu obstarávania 
 
Predmetom obstarávania je organizačné a technické zabezpečenie sprievodcovských služieb 
na Liptove a to v Ružomberku, Liptovskom Mikuláši a v rámci projektu „Zážitkové exkurzie 
k včelím úľom“ v obci Lúčky. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1. 
 
Sprievodcovské služby v rámci jednotlivých kategórii sa súťažia samostatne. 
Predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO pre sprievodcovské služby 
v Liptovskom Mikuláši je  3 500,00 € bez DPH. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO pre sprievodcovské služby 
v Ružomberku  je  4 500,00 € bez DPH. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO pre sprievodcovské služby „Zážitkové 
exkurzie k včelím úľom“ je  1 500,00 € bez DPH. 
 
V prípade ak najnižšie ceny prekročia predpokladanú  hodnotu zákazky, zákazka nebude 
pridelená žiadnemu uchádzačovi. 
 
(3) Financovanie predmetu obstarávania 
 
Zákazka bude financovaná z vlastných prostriedkov organizácie REGION LIPTOV OOCR 
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(4) Lehoty a predloženie cenovej ponuky 

 
Predloženie cenovej ponuky:  do 22.4.2019 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 – Sprievodcovské služby na 
Liptove - Neotvárať“.  V prípade neuvedenia tohto označenia neručíme za predčasné 
otvorenie obálky. 
V prípade doručenie emailom, predmet emailu musí byť označený „Súťaž – Sprievodcovské 
služby 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 15.4.2019 
 
 
 
 

........................................................ 
         Ing. Darina Bartková    
           výkonná riaditeľka   
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Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky – Podrobný popis predmetu zákazky 
 
Predmet zákazky:    Sprievodcovské služby na Liptove 
  
 
 
Názov zákazky: Sprievodcovské služby v Liptovskom Mikuláši 
 
Popis zákazky:  Sprievodcovské služby v Liptovskom Mikuláši 
 Prezentácia troch sakrálnych pamiatok Liptovského  
                                          Mikuláša, ktoré budú návštevníkom sprístupnené počas letnej 

turistickej sezóny. Najstaršej pamiatky mesta - Kostola sv. 
Mikuláša, jednej z najväčších a najštýlovejších synagóg Slovenska 
– Mikulášskej synagógy a Evanjelického kostola, ktorý bol 
duchovným domovom mnohých významných osobností. 

                                           Kostol sv. Mikuláša, frekvencia: 5x týždenne     
                                           Evanjelický kostol, Frekvencia: 5x týždenne     
                                           Synagóga, frekvencia: 7x týždenne    
                                           Zabezpečenie sprievodcovských služieb v sakrálnych pamiatkach. 
 Termín: 15.6. – 14.9.2018 
 
Názov zákazky: Zabezpečenie sprievodcovskej služby v Ružomberku 
 
Popis zákazky:  Sprievodcovská služba v Mauzóleu A. Hlinku Ružomberok  
 Organizačné zabezpečenie prehliadkovej trasy s odborným 

výkladom a s propagáciou trasy. 
 Termín realizácie: 2.7 – 31.8. 2018, v dňoch utorok – nedeľa, 

v čase 10:00 – 16:00  
Miesta prehliadok: v rodnom Dome A. Hlinku a v Mauzóleu A.  
Hlinku Ružomberok 

 
 
Názov zákazky: Zabezpečenie zážitkovej exkurzie k včelím úľom v obci Lúčky 
 
Popis zákazky:  Zážitkové exkurzie k včelím úľom 
 Organizačné zabezpečenie prehliadkovej trasy s odborným 

výkladom a s propagáciou trasy. 
 Termín realizácie: leto 2019  
 Počet exkurzií: 8 
 Trvanie: 2 až 2,5 hod. 

Obsah: návšteva včelieho náučného chodníka s odborným 
výkladom, ukážky včelárstva, popis a odborný výklad 
k predmetom, výrobe a včelárstvu. Ochutnávka rôznych druhov 
včelieho medu. 
Miesto realizácie: Včelnica v školskej záhrade ZŠ Lúčky 
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Kontaktné údaje uchádzača: 
Názov: 
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. Sprievodcovské služby v Liptovskom 
Mikuláši    

2. Sprievodcovská služba v Mauzóleu A. 
Hlinku Ružomberok    

3. Zážitkové exkurzie k včelím úľom    
 
Miesto a dátum:  
 
 
 

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