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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:        „Geniálny park“ 
 
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa – podľa § 6 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 
Tvorba zábavno-vzdelávacieho podujatia pre rodiny a návštevníkov regiónu kde sa predstaví 
významná osobnosť Aurel Stodola. Základom je tvorba jedinečného nekomerčného 
populárno-vzdelávacieho produktu, ktorý bude trvalou súčasťou ponuky mestskej turistiky 
v srdci Liptova. Súčasťou budú animované aktivity pre deti – mobilné laboratórium fyziky, 
kde bude prebiehať množstvo experimentov. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky je 6 000 € 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 
 
(3) Financovanie predmetu obstarávania 
 
Zákazka bude financovaná z dotačných prostriedkov organizácie REGION LIPTOV OOCR 
 
(4) Lehoty a predloženie cenovej ponuky 

 
Predloženie cenovej ponuky:  do 3.5.2019 do 15,00 hod. 

Osobné doručenie do kancelárie REGION LIPTOV 
OOCR, mailom na adresu office@visitliptov.sk, alebo 
poštou. 
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V prípade zasielania ponuky poštou obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu 
predkladateľa ponuky (meno a sídlo) a označenie „Súťaž – Geniálny park - Neotvárať“.  
V prípade neuvedenia tohto označenia neručíme za predčasné otvorenie obálky. 
Pri zaslaní e-mailom musí predmet obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky označenie: 
„Súťaž – Geniálny park“.   
 
(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 cenou celkom a na túto skutočnosť v cenovej ponuke 
upozornia. Ponuky musia byť predložené v slovenskom, príp. českom jazyku.  
 
(6) Kritérium hodnotenia 

 
Najnižšia cena za poplatky agentúre vyjadrená v EUR s DPH, resp. cena celkom (u neplatcu 
DPH). 
 
(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 30.4.2019 
 
 
 
 
 

........................................................ 
         Ing. Darina Bartková    
           výkonná riaditeľka   
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Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky – Podrobný popis predmetu zákazky 
 
Predmet zákazky:   Geniálny park 
Špecifikácia zákazky:  Tvorba programu s tematikou  
Podrobný popis:    
Obdobie: sprievodné podujatie 11.5.2019 

júl – august 2019 (3x)   
1. Príprava – realizácia - ukončenie podujatia 
- ideové spracovanie návrhu témy 
- programové zabezpečenie 
- návrh rozmiestnenia areálu  
- programová príprava a zabezpečenie umelcov a účinkujúcich 
- kompletná organizačná príprava celého priestoru v spolupráci so spoluorganizátormi 

podujatia 
- zabezpečovanie vystupujúcich (objednávky, zmluvy, časový a organizačný  harmonogram,...) 
- koordinácia priebehu podujatia, koordinácia partnerov a subdodávateľov v spolupráci so 

spoluorganizátormi podujatia (ozvučenie a projekcia, technické zabezpečenie, priestorové 
vytýčenie) 

2. Program 
- príprava scenárov pre moderovanie programu počas osláv 160.výročia narodenia  

Aurela Stodolu 
- príprava scenárov pre priestorový program  
3. Personálne zabezpečenie 
- organizácia a usmerňovanie účinkujúcich– 1 koordinátor 
- zabezpečenie pomocného personálu – 2 pracovníci 
- organizačné vedenie podujatí 

 
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 
Geniálny park    
Miesto a dátum:  
 

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