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Výzva na predloženie CP 

 

Titl.  

Adresa záujemcu 

V Liptovskom Mikuláši dňa 11.02.2020 

 

 

 

Zn. vybavuje: výkonná riaditeľka OOCR Ing. Darina Bartková, Office@visitlipstov.sk+421 917 111 044

   

    

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

„Zabezpečenie organizovania podujatia Liptov open  air fest 2020“ 

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 

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. B2) o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.  

Ak predložené ponuky presiahnu výšku 27 000 EUR , budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné.  

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša 

ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu office@visitliptov.sk, alebo v listinnej 

podobe osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Zabezpečenie organizovania podujatia Liptov 

open air fest 2020“ do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 17.02.2020 do 24:00 

hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do 29.02.2020 podľa 

špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu dodania. 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 

obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 

 S pozdravom 

 
 

 

 

 

 

Príloha  A1: Špecifikácia predmetu zákazky   Príloha  A2: Čestné prehlásenie  

Príloha  A.3:  Detailný popis predmetu zákazky  Príloha A 4: Cenová ponuka – vzor  
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Príloha A1:  Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ 

 

„Zabezpečenie organizovania podujatia Liptov open air fest 2020“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

REGION LIPTOV – Oblastná organizácia cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, Lipt. 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 

 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Objednávka/ZML/ KZ/ ZoD na predmet zákazky: „Zmluva o dielo“ 

 

3. Podrobný popis predmetu zákazky 

Podrobný popis predmetu zákazky je nasledovný:  

Zabezpečenie organizovania podujatia Liptov open air fest 2020.  

Termín konania: 18.07.2020  

Miesto konania: Areál Aquaparku Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš 

Predmetom zákazky je  kompletné zabezpečenie služieb spojených s organizovaním podujatia 

Liptov open air fest 2020, aj s dopravou na miesto konania. Bližšie špecifikované v prílohe A3 

Detailný popis predmetu zákazky. 

 

4. Miesto dodania: 

  Aquapark Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš 

5. Trvanie zmluvy do:   31.8.2020 

 

6. Lehota dodania od uzavretia zmluvy: 18.7.2020 

 

7. Jazyk ponuky: slovenský 

 

8. Obsah ponuka: 

 Oprávnenie na podnikanie  

 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha B2) 

 Cenová ponuka (viď príloha B4) 

 

9. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

Predmet obstarávania bude financovaný z  rozpočtu verejného obstarávateľa 
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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:      

IČ DPH:    

 

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 
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Príloha A3:  Detailný popis predmetu zákazky  

 

„Zabezpečenie organizovania podujatia Liptov open air fest 2020“ 

Detailný popis predmetu zákazky je nasledovný:  

Zabezpečenie organizovania podujatia Liptov open air fest 2020.  

Termín konania: 18.07.2020  

Miesto konania: Areál Aquaparku Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš 

 

Predmetom zákazky je  kompletné zabezpečenie služieb spojených s organizovaním podujatia Liptov 

open air fest 2020, aj s dopravou na miesto konania. 

Zabezpečenie služieb: 

 Prezentačná zóna – pomyseľné mestečko vyskladané z prezentácií zaujímavosti z regióna 

Liptov. Materiálne a  technické zabezpečenie v rozsahu 12 ks  party stany o rozmere min. 

3x3m, 2 ks informačný stĺp s rozmermi  min. 1 x 1 x 4m.  Dodanie aj s montážou 

a demontážou. Zóna musí byť pripravená  18.7.2020 na použitie od 10:00 a možnosť 

demontáže po 22:00. 

 Beh cez nafukovačky - zábavný beh cez nafukovacie obrie prekážky,  z ktorých bude 

vyskladaná trať pre účastníkov podujatia  od 7 rokov a viac. Rozmer jednej nafukovačky min. 5 

x 5 x 5m Dodanie aj s montážou a demontážou. Zóna musí byť pripravené18.7.2020 a 

sprístupnená od 12:00 do 22:00, demontáž možná po 22:00.  

Materiálne a  technické zabezpečenie v rozsahu  min. 5ks nafukovacie prekážky, 1 ks 

registračný stan o rozmere  min. 6x3m, 1 ks cieľová brána. 

  Exhibícia extrémnych športov- exhibícia na u-rampe prostredníctvom profesionálnych 

akrobatov z oblasti MTB, BMX a Skateboard. Exhibícia v rozsahu 3 x 30 minút počas podujatia.  

Materiálne a  technické zabezpečenie v rozsahu prekážky- mobilná u-rampa s min rozmermi 4 

x 20 m, odborná montáž  a demontáž, moderátor, účinkujúci športovci predvádzajúci exhibíciu. 

 

 Zóna detských odrážadiel - aktívna zábava pre najmenšie deti od 2 -6 rokov. Dráha, na ktorej 

budú jazdiť deti na odrážadlách po pripravenej trati. Každé dieťa dostane pred samotným 

štartom sadu chráničov. Jazdy budú koordinované. Počas dňa prebehne niekoľko pretekov, 

kde budú deti môcť vyhrať odrážadlá. Zóna musí byť pripravené18.7.2020 a sprístupnená od 

12:00 do 18:00, demontáž možná po 18:00. 

Materiálne a  technické zabezpečenie v rozsahu komplet dráha detských odrážadiel s plochou 

min 800 m2, stany min. 6x3 m, prejazdové prekážky, vytýčenie dráhy, nafukovacia brána, 

štartovací sklápací mechanizmus, ozvučenie zóny,  odrážadlá, helmy, chrániče, rukavice, 

štartovacie čísla, výhry do súťažných jázd. 

 Produkčné, prípravné a iné práce súvisiaca s organizovaním podujatia – práce spojené 

s komplexnou prípravou podujatia a realizáciu jednotlivých aktivít. Počas podujatia dohľad 

a manažovanie aktivít pre plynulý chod akcie. Koordinácia aktivít v rámci prezentačnej zóny, 

behu cez obrie nafukovačky, exhibícia extrémnych športov a zóna detských odrážadiel.  
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Príloha A4:  Cenová ponuka  

 

„Zabezpečenie organizovania podujatia Liptov open air fest 2020“ 

 

Názov:     „PROSÍME DOPLNIŤ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI“ 

sídlo uchádzača:   xxxx 

IČO:     xxxx 

IČ DPH:   xxxx 

Zástupca uchádzača:   xxxx 

Telefón/e-mail:           xxxx     

 

Cenová ponuka 

 

Pora
dové 
číslo 

Popis MJ Množstvo Jednotková cena 
bez DPH 

Celková cena s 
DPH 

1 Prezentačná zóna ks 1   

2 Beh cez nafukovačky ks 1   

3 Exhibícia extrémnych športov ks 1   

4 Zóna detských odrážadiel ks 1   

5 Produkčné a prípravné práce ks 1   

Celkom suma:   

 

 
 
 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.  

Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.  
 

 

Miesto dňa :       

   Podpis a pečiatka  štatutárneho zástupcu uchádzača: 

 

 
 


