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Prieskum trhu – výzva na predloženie cenových ponúk 

 

Titl. 

Adresa záujemcu 

V Liptovskom Mikuláši dňa  28.10.2019 

 

 

 
Zn. vybavuje: Ing. Zuzana Kokavcová, booking@visitlipstov.sk, +421 915 888 014  

                                                                                   

 

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 
Brožúra Liptov Region Card ZIMA 2019/2020 

za účelom výberového konania. 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky 
a čestného vyhlásenia (viď príloha č. A2)  o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.  

Ak predložené ponuky presiahnu výšku 4 000 eur bez DPH, budú pre verejného obstarávateľa 
neprijateľné.  

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu: booking@visitliptov.sk, alebo 
v listinnej podobe osobne v uzatvorenej obálke s označením: označenie „Súťaž – Brožúra Liptov 
Region Card ZIMA 2019/2020 - Neotvárať“ do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 
04.11.2019 do 12:00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do 18.11.2019 podľa 
špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu dodania. Predložená cenová ponuka zároveň môže slúžiť 
Obstarávateľovi ako súťažná ponuka v procese verejného obstarávania.  

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 S pozdravom  

           Ing. Zuzana Kokavcová      

Príloha: A1 Špecifikácia predmetu zákazky / súťažné podklady (podľa potreby) 

Príloha A2: Čestné prehlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

Výkonná riaditeľka OOCR  

Ing. Darina Bartková  

mailto:booking@visitlipstov.sk
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Príloha A1:  Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ 

 

„Brožúra Liptov Region Card ZIMA 2019/2020“ 

Názov: REGION LIPTOV – Oblastná organizácia cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, Liptovský 
Mikuláš, 031 01. 

IČO: 422 199 06,  DIČ: 202 348 60 69,  IČ DPH: SK 202 348 60 69  

Výkonná riaditeľka Ing. Darina Bartková, tel: +421 917 111 044,  e-mail: office@visitliptov.sk 

1. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Objednávka/KZ/ZoD na predmet zákazky: tlač brožúry Liptov Region Card Zima 2019/2020 

2. Podrobný popis predmetu zákazky 
 
Popis: 

 Tlač brožúr SK-PL verzia – formát DL 
 Tlač brožúr EN-RU verzia – formát DL 
 Obálka: 200g NL, 4/4 
 Vnútro: 90g NL, 4/4 
 Rozsah: 56 strán + 6 strán obálka s 1 záložkou 
 Väzba: V1 

  
Množstvo:     SK-PL verzia:  6 000 ks, 7 000 ks 
     - prípadná dotlač: 1 000 ks 
     EN-RU verzia: 2 500 ks 
     - prípadná dotlač: 500 ks 
 
Cena brožúr musí zahŕňať cenu dopravy 
 
Predložením ponuky sa uchádzač zaväzuje dodržať podmienky z predloženej ponuky.  
 
Miesto dodania: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš                    

3. Lehota dodania od uzavretia zmluvy do 2 týždňov 

4. Jazyk ponuky: slovenský 

5. Obsah ponuka: 

• Oprávnenie na podnikanie  
• Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha) 
• Cenová ponuka (štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky) 
• Lehota dodania (ak ju chceme použiť ako výberové kritérium) 

6. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 
z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

 

 

 

 

Výk aditeľka OOCR  

Ing. Darina Bartková  
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Príloha A2: Čestné prehlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 
Názov, sídlo uchádzača, IČO týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 
písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto čestným 
vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f). 
 

 
 

Vyhlasujem, 
 

 
 
že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
 
 
 
 
 
Miesto dňa 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
 
 
 
 
 

 

 

 




