
V Ý Z V A na predkladanie ponúk
v rámci prieskumu trhu na dodávku tovaru

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Klaster ORAVA, oblastná organizácia cestovného ruchu

Sídlo: Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
V jeho mene konajúci: Ing. Vladimír Šiška, predseda predstavenstva
IČO: 42219701
DIČ / IČ DPH: 2023413898 / SK2023413898
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, 2976812253/0200
Telefón: 0911 747 339
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Sklienková
e-mail: riaditel@orava.sk

2.  Názov zákazky: Certifikované mobilné pódium

3. Podrobný popis predmetu zákazky:
Jedná sa  dodanie  certifikovaného mobilného pódia podľa  špecifikácie  uvedenej  v bode 4.,  vrátane
zaškolenia na miesto uvedené v bode 6.1.

4.  Špecifikácia – certifikované mobilné pódium 

 Certifikované Pódiové dosky.

 Minimálna nosnosť dosky 750 kg.
 Celková plocha pódia min. 6 x 5 m, výška pódia 60 cm a schodisko vo výške 6O cm.
 Pódium by malo byť vybavené spojkami a laerom, aby bola zachovaná rovnosť a stabilita pódia.

 Ľahká resp. jednoduchá montáž a demontáž.
 Prekrytie proti dažďu.

5.  Komplexnosť dodávky:
Predmet  zákazky  nie  je  rozdelený  na  časti.  Verejný  obstarávateľ  požaduje  predložiť  cenu  na  celý
predmet  zákazky vrátane potrebného zaškolenia na manipuláciu s predmetom zákazky.

6.    Miesto a lehota dodania: 
6.1. Miesto dodania: Klaster Orava, oocr so sídlom Hviezdoslavovo nám.1651/ 2, Dolný Kubín 026 01
6.2. Lehota dodania : do 6 týždňov od vystavenia objednávky.

Predpoklad dodania: júl - august

7.   Obsah ponuky- uchádzač predloží v ponuke:
a) identifikačné  údaje  o uchádzačovi:  (názov  a  adresa,  tel.  kontakt,  e-mail,  IČO,  DIČ,   štatutárny

zástupca)
b) cenovú ponuku vypracovanú v zmysle Prílohy č.1
c) špecifikácia  predmetu  zmluvy  –  (podrobný  technický  opis  a údaje  deklarujúce  technické

parametre dodávaného predmetu zákazky) - bude súčasťou Zmluvy ako Príloha č. 2
d) obrazový materiál, resp. fotografie ponúkaného tovaru

Splnenie podmienok účasti:
Úspešný uchádzač  musí spĺňať podmienky účasti v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a f) Zákona 343/2015
Z.z.:
- písm. e) –  že je oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

- písm.  f)  –  že  nemá  uložený  zákaz  účasti  vo  verejnom  obstarávaní  potvrdený  konečným
rozhodnutím  v  Slovenskej  republike  alebo  v  štáte  sídla,  miesta  podnikania  alebo  obvyklého
pobytu

Verejný obstarávateľ  si  skutočnosti pre splnenie  podmienok účasti vie overiť  z  verejne dostupných
zdrojov.
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8.   Podmienky financovania predmetu obstarávania:
Predmet  obstarávania  bude  financovaný  z  prostriedkov  Dotácie  Ministerstva  dopravy  a výstavby
Slovenskej republiky - projekt o poskytnutí dotácie na podporu a rozvoj cestovného ruchu v roku 2021
s názvom  Orava  2021  a  vlastných  prostriedkov  verejného  obstarávateľa.  Verejný  obstarávateľ
neposkytuje  preddavky  ani  zálohové  platby.  Splatnosť  faktúr  je  do  60  dní  od  doručenia  faktúry
objednávateľovi.

9.   Typ zmluvného vzťahu: Kúpna zmluva
Úspešný uchádzač predloží na vyzvanie verejného obstarávateľa podpísaný a vyplnený návrh Kúpnej
zmluvy, ktorý poskytol verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov (Príloha č.2), v ktorom nie
je  možné uvádzať výhrady, ktoré by odporovali tejto výzve. 

10.   Lehota na predloženie ponúk : 18.6.2021 do 13.00

10.1 Ponuka musí byť doručená písomne.
 Spôsob doručenia:

a) poštou, osobne alebo kuriérom na adresu:
Klaster ORAVA, oblastná organizácia cestovného ruchu
Hviezdoslavovo námestie 1651/2
026 01 Dolný Kubín

b) e-mailom na adresu : riaditel@orava.sk

Ponuku označiť: „ Pódium“

10.2.  Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné.

11.    Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena 

Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena
celkom).
Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu
vrátane  DPH  (u neplatiteľov  DPH  cena  celkom).  Poradie  ostatných  uchádzačov  sa  stanoví  podľa
veľkosti ponukových cien.

12.     Cena a spôsob určenia ceny  v ponuke:
12.1. Cenu vypracuje  uchádzač v zmysle  špecifikácie uvedenej  v bode 4.  vrátane dopravy na miesto

uvedené v bode 6.1. a predloží v zmysle prílohy č.1- cenová ponuka . Cena bude uvedená v EUR na
dve desatinné miesta.

12.2.   Ak je uchádzač platiteľom DPH  cenu uvedie v zložení:
- cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH
- celková cena vrátane DPH

12.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie  cenu celkom a na skutočnosť, že nie je platiteľom
DPH v SR upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.

13.  Ďalšie informácie:
a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
b) Ekvivalentné riešenie:

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak
niektorý z názvov, použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ
výrobku,  alebo  výrobok  konkrétneho  výrobcu,  uchádzač  môže  nahradiť  takýto  výrobok
ekvivalentným  výrobkom  alebo  ekvivalentom  technického  riešenia  pod  podmienkou,  že
ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné  charakteristiky,  ktoré  sú  nevyhnutné  na  zabezpečenie  účelu,  na  ktoré  sú  uvedené
technológie a zariadenia určené.

c) Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  ani  jednu  ponuku  v prípade,  že  predložené
ponuky  budú  v  rozpore  s  finančnými  možnosťami  verejného  obstarávateľa,    alebo   inak
nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
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Uzatvorenie  Kúpnej  zmluvy  je  podmienené  disponibilitou  finančných  prostriedkov  zo  strany
verejného obstarávateľa a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu a zrušiť
verejné obstarávanie, ak všetky predložené ponuky budú vyššie ako 10 000,-€ s DPH.
d) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej obsah
je  v súlade  s podmienkami  definovanými  vo  výzve  na  predkladanie  ponúk, doručená  ponuka
obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola predložená v určenej lehote na  predkladanie
ponúk.

e) Ak verejný obstarávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch,
ktoré uchádzač poskytol, resp. nebude možné overiť skutočnosti z verejne dostupných zdrojov,
požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov.

f) Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom -
slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu
s  jeho  úradným  prekladom  do  štátneho  jazyka;  to  neplatí  pre  ponuky,   návrhy,  doklady  a
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný
preklad do štátneho jazyka.

g) Verejný  obstarávateľ  nesmie  uzavrieť  zmluvu  s  uchádzačom,  ktorý  nespĺňa  podmienky  účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa §40 ods. 6  písm.
f).

Prílohy:
Č.1- Cenová ponuka
Č.2- Kúpna zmluva

Dňa 10.6.2021

Vypracovala:
Mgr. Jana Sklienková
Výkonná riaditeľka 
OOCR Klaster Orava

     Ing. Vladimír Šiška
Predseda predstavenstva
    OOCR Klaster Orava


