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Výzva na predloženie ponuky 

 
- Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

- Zákazka na poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona   

  o verejnom obstarávaní 

  

1. Názov zákazky:            Zabezpečenie podujatí v rámci realizácie projektu  „Trasa  

                                       valašskej kultúry“ 

 

2. Predmet zákazky: 
 

Zabezpečenie podujatí v rámci realizácie projektu „Trasa valašskej kultúry“ zahŕňa 

zabezpečenie služieb pre Obec Zázrivá spojených s organizáciu a zabezpečením letných 

a jesenných ovčiarskych podujatí (redik, rozsad), kulinárskych workshopov, odborných 

workshopov a exkurzií a workshopov ručných prác zameraných na tradičné ľudové 

tesárstvo a staviteľstvo. 

 

3. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa  
 

 Úradný názov: Obec Zázrivá 

    Poštová adresa vrátane PSČ: Obecný úrad v Zázrivej, Stred 409, 027 05 Zázrivá 

    IČO: 00315010 

    Telefón: +421 908 941 052 

    Email: info@zazriva.com 

  Web: www.zazriva.com  

    Kontaktné miesto: obecný úrad Zázrivá 

    Kontaktná osoba: Mgr. Karol Karcol 

 

4. Druh zákazky 

Dodávka služby 

Slovník verejného obstarávania:  

Kód CPV 79952100-2 Služby na organizovanie podujatí 

Kód CPV 79952100-3 Služby na organizovanie kultúrnych podujatí 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:   44 950,00 - EUR bez DPH 

 

6. Zdroj finančných prostriedkov: 

 Verejný obstarávateľ plánuje spolufinancovať predmet obstarávania z fondov Európskej únie, 

konkrétne v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko, prioritná os: Ochrana a rozvoj 

prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický cieľ: Zintenzívnenie 

trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi, 

číslo projektu PLSK.01.01.00-18-0068/16, názov projektu: Trasa Valašskej kultúry. Obec 

Zázrivá je jedným z projektových partnerov. Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 

1 849 179,11 EUR, výška schválených výdavkov pre Obec Zázrivá: 220 554,04 EUR 
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7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky 

 

8. Opis predmetu zákazky: 
 

Zabezpečenie podujatí v rámci realizácie projektu  – projekt „Trasa valašskej kultúry“  

Predmetom prieskumu (zákazky) je realizácia činností súvisiacich s dodaním služieb 

zameraných na organizáciu a zabezpečenie podujatí realizovaných v rámci  projektu s názvom 

Trasa valašskej kultúry, číslo projektu : PLSK.01.01.00-18-0068/16 spolufinancovaného 

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v čase 

od 10/2017 do 10/2018.  

 

Verejný obstarávateľ v rámci zákazky požaduje zabezpečenie nasledovných podujatí: 

1. Organizáciu a zabezpečenie  letných/jesenných ovčiarskych podujatí  

(„redik /rozsad“) zameraných na tradície pastierstva, salašníctva a kultúrne dedičstvo. 

2. Organizáciu a zabezpečenie kulinárskych workshopov zameraných na prípravu 

tradičných ľudových jedál. 

3. Organizáciu a zabezpečenie odborných workshopov a exkurzií zameraných na tradičné 

ovčiarstvo, salašníctvo, ochranu a starostlivosť o krajinu, miestnu ekonomiku 

a produkty.  

4. Organizáciu a zabezpečenie workshopov ručných prác zameraných na tradičné ľudové 

tesárstvo a staviteľstvo. 

 

Konkrétny zoznam podujatí s podrobnou špecifikáciou a všetkými požiadavkami je 

uvedený v rámci prílohy č. 2 „Rozpočet“.   

 

Verejný obstarávateľ bude v rámci zákazky od dodávateľa vyžadovať:  

- Dodanie služieb  v súlade so špecifikáciami, od 21.10.2017 do 30.10.2018 podľa potreby 

a na základe objednávky verejného obstarávateľa ,  

- Súčinnosť dodávateľa pri príprave všetkých podujatí, detailnú osobnú konzultáciu prípravy 

každého podujatia v rozsahu minimálne 2 hodiny na jedno podujatie v adekvátnom časovom 

predstihu,  

- Súčinnosť dodávateľa služieb a schopnosť dodať na základe objednávky všetky typy 

podujatí v čase od 21.10.2017 do 30.10.2018.  

 

 

9. Spôsob stanovenia ceny a platobné podmienky 
 

Uchádzač uvedie cenu za celý predmet zákazky v EUR so zaokrúhlením na 2 desatinné 

miesta v štruktúre : 

Cenu bez DPH 

DPH (v prípade platiteľa DPH, neplatiteľ nevypĺňa) 

Celkovú cenu (s DPH/ v prípade neplatiteľa DPH konečnú) 

 

Cena bude splatná na základe daňového dokladu – vystavenej faktúry podľa objemu 

vykonanej práce za každé jedno zorganizované podujatie. Splatnosť faktúry je 30 dní.  

 

 

 

 



  

 

10. Spracovanie a predloženie ponuky 
 

 Ponuka musí obsahovať: 

• návrh na plnenie hodnotiacich kritérií – celková ponúknutá cena s DPH, formulár návrhu 

na plnenie hodnotiacich kritérií tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.  

• Vyplnený a podpísaný rozpočet – formulár rozpočtu je prílohou č. 2 k tejto výzve  

• Čestné vyhlásenia lektorov workshopu ručných prác zameraných na tradičné tesárstvo 

a ľudové staviteľstvo  (fotokópie)- čestné vyhlásenie je  prílohou č.3 k tejto výzve. 

• Doklad o oprávnení dodávať službu (fotokópia živnostenského listu, výpisu 

z obchodného registra a podobne). 

- Uchádzač predloží podpísanú ponuku v listinnej podobe, osobne, alebo  zaslaním na 

adresu uvedenú v bode 2. tejto výzvy. Obálku je potrebné označiť heslom: „Zabezpečenie 

podujatí v rámci realizácie projektu Trasa valašskej kultúry - NEOTVÁRAŤ  

 

11.  Lehota na predkladanie ponúk: Lehota uplynie dňa 19.10.2017  o 9:00 hod.  

 

- Pokyny pre doručenie: Pri predkladaní ponuky je rozhodujúce jej skutočné doručenie 

verejnému obstarávateľovi, nie dátum a čas odoslania. Na ponuky doručené po uplynutí 

lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať. Pri osobnom doručení ponuky v čase do 

19.10.2017 je možné ponuky doručovať v bežných úradných hodinách verejného 

obstarávateľa, ktoré sú zverejnené na jeho webovej stránke.  

 

12.  Otváranie ponúk 
 

- Ponuky budú otvárané a hodnotené dňa 19.10.2017 o 10:30 hodine v kancelárii kontaktnej 

osoby podľa bodu 3 tejto výzvy. Otváranie ponúk je neverejné.  

 

13. Spôsob hodnotenia ponúk 
 

Ponuky budú preskúmané z hľadiska ich úplnosti a splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa podľa tejto výzvy. 

Ponuky, ktoré nebudú vylúčené z dôvodu neúplnosti alebo nesplnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa budú hodnotené podľa kritérií na hodnotenie ponúk. Ponuky, obsahujúce 

nepravdivé alebo zavádzajúce informácie budú vylúčené. 

 

 

14. Hodnotiace kritériá a spôsob ich uplatnenia 

 

Verejný obstarávateľ stanovuje za účelom získania najvýhodnejšej ponuky jediné kritérium: 

najnižšia cena. 

- Ako víťazná ponuka bude určená ponuka s najnižšou cenou.  

- Ak ponuku predkladá platiteľ DPH, sa za cenu považuje cena s DPH za celý predmet 

obstarávania, v prípade neplatiteľa DPH je to cena konečná za celý predmet obstarávania. 

 

 

15. Výsledok verejného obstarávania 
 

- Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený písomne.  

- Vznik záväzku: na základe rámcovej zmluvy (plnenie bude realizované na základe 

objednávky od verejného obstarávateľa na základe objednávky na každé jedno podujatie). 

 



 

V prípade záujmu Vašu ponuku predložte v zmysle vyššie uvedených pokynov.  

 

 

 

 

V Zázrivej, dňa 11.10.2017 

            

       

   

                    

                                                                      .............................................. 

                                                                   JUDr. Matúš Mních, starosta obce 

 

 

 

Prílohy:  

1. Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií 

2. Rozpočet 

3. Čestné vyhlásenie lektora workshopu ručných prác zameraných na tradičné tesárstvo a   

    ľudové staviteľstvo   

 


