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Výzva na predloženie CP 
 
Titl.  
Adresa záujemcu 
V Liptovskom Mikuláši dňa 08.01.2020 
 
 

 
Zn. vybavuje: rozpočtový manažér Mgr. Martina Krojerová, 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: 

„Tvorba produktu E-bike na Liptove“ 
 
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 A2) o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. ⃰) 

Ak predložené ponuky presiahnu výšku 8 400 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: „Tvorba produktu E-bike na Liptove“ 
do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 15.01.2020 do 15:00 hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do 31.01.2020 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    
       Výkonná riaditeľka OOCR Ing. Darina Bartková 
 
 
Príloha A1:  Špecifikácia predmetu zákazky – komplexný popis 
Príloha B2:  Čestné prehlásenie  
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Príloha A1:  Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ 
 

„Tvorba produktu E-bike na Liptove“ 
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 111044, office@visitliptov.sk 

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 
Zmluva na predmet zákazky: „Tvorba produktu E-bike na Liptove“ 

3. Podrobný popis predmetu zákazky 
Podrobný popis predmetu zákazky je nasledovný:  podrobný opis je uvedený v prílohe A1 

4. Miesto dodania: 
- podrobný opis je uvedený v prílohe A1 

5. Trvanie zmluvy do:  
- podrobný opis je uvedený v prílohe A1 

6. Lehota dodania od uzavretia zmluvy (v mesiacoch)  
7. Jazyk ponuky: slovenský 
8. Obsah ponuka: 

 Oprávnenie na podnikanie  
 Čestné vyhlásenie (príloha A2)  o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní (viď príloha A2) 
 Cenová ponuka (Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky) 
 Lehota dodania -  špecifikovaná zmluvou 

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

Manažment produktu E- bike na Liptove: 
 Popis činnosti Termín 
1 Zabezpečuje tvorbu produktu E-bike v regióne Liptov, 

spolupracuje s viacerými subjektami ktoré zabezpečujú služby v e-
bike segmente v regióne Liptov 

16.1-31.12.2020 

2 Navrhuje sieť e-bike nabíjacích staníc na Liptove, vyhľadáva 
potenciálnych dodávateľov e-bike nabíjacích staníc, podieľa sa na 
tvorbe podmienok VO, komunikuje s vybraným dodávateľom na 
implementácii siete e-bike nabíjacích staníc, komunikuje 
s majiteľmi pozemkov, kde budú stanice umiestnené. 

16.1.-31.12.2020 

3 Pripravuje podklady k príprave propagačných materiálov 
k produktu E-bike v regióne Liptov: mapa cyklotrás s vyznačením 
nabíjacích bodov, e-bike požičovní, servisných služieb, bodov 
záujmu, a ďalších užitočných informácií pre e-bikerov. 

16.1.-31.12.2020 

4 Spolupracuje s orgánmi ktoré sa zaoberajú rozvojom cykloturistiky 16.1.-31.12.2020 
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na Slovensku, so Slovenským cykloklubom, Žilinským 
samosprávnym krajom, Žilinským turistickým krajom, regionálnymi 
aktivistami a organizáciami ktoré sa podieľajú na rozvoji 
cykloturistiky. 

5 Zabezpečuje komunikáciu s orgánmi, ktoré udeľujú povolenia na 
budovanie cyklotrás a cyklochodníkov, urbármi a majiteľmi 
pozemkov a starostami.  

16.1.-31.12.2020 

6 Navrhuje rozvoj siete cyklochodníkov a cyklotrás, budovanie 
infraštruktúry pre cyklistov, zabezpečuje značenie cyklotrás 
v spolupráci s dodávateľom. 

16.1.-31.12.2020 

7 Zabezpečuje nasledovné činnosti: 
-  vyhodnotenie aktivít za predchádzajúce obdobie,  
- prípravu plánu aktivít, rozpočtu  
- výhľadové plány s cieľom vybudovať z regiónu Liptov 

TOP región pre cykloturistiku.  

 
30.9.2020 
30.10.2020 
30.10.2020 

7 Zabezpečuje aktivity projektu v súlade so schváleným ročným 
plánom aktivít a v súlade s internými smernicami OOCR REGION 
LIPTOV a v súlade s projektom na získanie dotácie z Ministerstva 
dopravy a výstavby SR:  

- Nové značenie cyklotrás v regióne Liptov. (Obnova 
existujúcich cyklotrás  

- Umiestnenie min. 8 outdoorových máp v hodnote 5 000 
eur. 

- Navrhuje a pripravuje produkt cyklobusu v spolupráci so 
ŽSK a KOCR ŽTK 

 
 
 
Do 31.12.2020 
 
30.9.2020 
 
31.3.2020 
 

8 Participuje na príprave projektu vážšskej cyklotrasy v regióne 
Liptov. 
 

16.1.-31.12.2019 
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Príloha A2:  Čestné prehlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 
 
 

Čestné vyhlásenie 
o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní 

 
 
 
 
Názov:     xxxxx 
sídlo uchádzača:   xxxx 
IČO:     xxxx 
IČ DPH:   xxx 
 
 
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 xxxxx 
 
 
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
 


