VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
v rámci projektu „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“
(ďalej len „výzva“)
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ podľa § 8 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
Názov:
Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu
Sídlo:
Urbánkova 13, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:
Mgr. Petra Kovářová
Zastúpený:
Mgr. Petra Kovářová
IČO
45741417
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
IBAN:
SK79 7500 0000 0040 1868 0591
Kontaktná osoba:
Mgr. Petra Kovářová, +421905 498 802, kancelaria@zrovit.sk
2. NÁZOV ZÁKAZKY
Organizácia exkurzie
3. PREDMET ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je obstaranie služieb súvisiacich so zabezpečením a organizáciou exkurzie, v
rámci projektu cezhraničnej spolupráce „Moderné vzdelávanie bez hraníc otvára vidiek podnikaniu“,
na území PL/SK pohraničia. Exkurzia je súčasťou vzdelávania vo vidieckom cestovnom ruchu, je
určená primárne pre absolventov školní a workshopov v rámci Pilotného vzdelávania projektu.
Hlavným zámerom exkurzie sú ukážky foriem a príkladov dobrej praxe spojenej s návštevou
podnikateľov, malých živnostníkov a aktérov na vidieku na PL/SK pohraničí, ktorí sa orientujú na
základné a doplnkové služby vidieckeho cestovného ruchu (ubytovacie a stravovacie služby,
regionálne produkty, tradičné remeslá, prezentácia ľudovej kultúry, využívanie prírodného,
kultúrneho a historického potenciálu územia pri poskytovaní služieb vidieckeho cestovného ruchu).
Exkurzia je spojená s prehliadkou prevádzok a ochutnávkou regionálnych produktov.
Súčasťou zákazky je:
organizácia 3 exkurzií pre 120 osôb, 3 x 40 osôb, v trvaní 2 dni/1 noc,
zabezpečenie ubytovania, stravovania, občerstvenia, dopravy, vstupov a povolení na jednotlivé
miesta
exkurzia sa uskutoční v rámci vymedzeného územia Poľska (okres): Nowosądecki, Sanocki,
Bieszczadzki, Leski, Jasielski, Krośnieński, Gorlicki a Slovenska (okres): Kežmarok, Stará
Ľubovňa, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina.
Minimálne požiadavky a špecifické požiadavky na jednu exkurziu:
na zabezpečenie ubytovania, občerstvenia a stravovania v rámci jednej exkurzie (rozsah: 2x
obed - 2 chody, 2x večera – 2 chody, v rámci stravovania aj nápoj a výber mäsitého alebo
bezmäsitého jedla, 1x raňajky – bufetové stoly),
v rámci každej exkurzie musí byť uskutočnená min. jedna ochutnávka regionálnych produktov,
ubytovanie a stravovanie v zariadení, ktoré je prispôsobené pre kapacitu min. 45 osôb,
výjazdové miesta: 1x Rzeszów, 1x Prešov, 1x okresné mesto v blízkosti hraníc v rámci
vymedzeného územia,
obstarávateľ požaduje, aby príklady dobrej praxe a navštívené zariadenia vidieckeho
cestovného ruchu boli rovnaké pre všetky 3 exkurzie,
konanie exkurzie – pracovné dni týždňa,
počet ukážok príkladov dobrej praxe na jeden deň: min. 2

-

všetky 3 exkurzie musia byť uskutočnené najneskôr do 30.05.2018,
1. deň, čas odchodu najskôr o 7.00 hod., 2. deň, čas príchodu najneskôr do 20.00,
všetky náklady spojené s dopravou, so vstupom, parkovaním, stojným, znáša dodávateľ,
obstarávateľ požaduje, aby na každej exkurzii bol tlmočník v jazyku poľština/slovenčina,
cena musí zahŕňať aj výdavky spojené s tlmočníkom (tlmočnícke služby, ubytovanie, strava)

Príkladom dobrej praxe sa na tieto účely rozumie zariadenie//podnik/podnikateľ/aktér z vidieckeho
prostredia v rámci vymedzeného územia, ktoré/ktorý pôsobí v oblasti vidieckeho cestovného
ruchu/prezentácie ľudovej kultúry/regionálneho rozvoja.
4. DRUH ZÁKAZKY
Služby
5. KÓD CPV
63515000-2 Služby cestovného ruchu
6. FINANCOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY
Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 + Vlastné zdroje verejného obstarávateľa
7. POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
8. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
27 679,00 € bez DPH
9. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK
Najnižšia celková ponúkaná cena v € (s DPH)
10. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK
Do 31.05.2018
11. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
A Osobné postavenie
- Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu. Splnenie podmienky uchádzač preukazuje predložením
dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač s platným a aktuálnym zápisom v zozname
hospodárskych subjektov na webovom sídle UVO, môže doklady podľa druhej vety nahradiť
cit. zápisom.
- Uchádzač môže, podľa § 39 ZVO, predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu „JED“, alebo
Čestným vyhlásením uchádzača, ktorého vzor je uvedený vo formulári Čestné vyhlásenie
uchádzača k preukázaniu splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, príloha č.3
Výzvy.
B Finančné a ekonomické postavenie
- Finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 ods. 1 písm. d) ZVO sa preukazuje predložením
prehľadu o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti
od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač predloží:

1. Výkaz/výkazy ziskov a strát alebo výkaz/výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti. Požadovaná forma dokumentov:
• overené príslušným správcom dane alebo audítorom, v originálnom vyhotovení alebo
overenej fotokópii, alebo
• overené správcom Registra účtovných závierok, v originálnom vyhotovení alebo
overenej fotokópii, alebo
• uvedením informácie, že dokument bol zverejnený v Registri účtovných závierok
(http://www.registeruz.sk/ ) s presným odkazom na uverejnený dokument (celou URL
adresou, t. j. celým reťazcom znakov, určujúcim presnú špecifikáciu umiestnenia
dokumentu na Internete).
2. Vyhlásenie uchádzača o celkovom obrate za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti, v ktorom uvedie
údaje za jednotlivé hospodárske roky a údaje za požadované hospodárske roky spolu.

- Minimálne požadovaná úroveň štandardov: Požadovaný celkový obrat za posledné tri
hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti, musí byť minimálne vo výške 27 679,00 € bez DPH.
- Požadovaná forma dokumentov:
• vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou
oprávnenou osobou (v takom prípade uchádzač predloží aj originál alebo overenú
fotokópiu splnomocnenia tejto osoby na zastupovanie).
• obdobím troch predchádzajúcich hospodárskych rokov (v zmysle definície hospodárskeho
roku uvedenej v § 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov)
sa rozumejú tri ukončené hospodárske roky bezprostredne predchádzajúce vyhláseniu
verejného obstarávania.
- Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti: Požiadavka mapuje stav
ekonomickej a finančnej situácie uchádzača a sleduje cieľ nájsť spôsobilého a ekonomicky
stabilného zmluvného partnera, schopného pokryť finančné náklady spojené s plnením
predmetu zákazky.
- Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov poskytnúť na preukázanie finančného
a ekonomického postavenia dokument určený verejným obstarávateľom, môže finančné a
ekonomické postavenie preukázať predložením iného dokumentu, ktorý verejný obstarávateľ
považuje za vhodný.
- V prípade, že uchádzač využije na preukázanie finančného a ekonomického postavenia
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí verejnému obstarávateľovi
preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje
finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že
poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť
použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a nesmú
u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO.
- Uchádzač môže, podľa § 39 ZVO, predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu „JED“, alebo
Čestným vyhlásením uchádzača, ktorého vzor je uvedený vo formulári Čestné vyhlásenie
uchádzača k preukázaniu splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, príloha č.3
Výzvy.

- Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia, ak nie je v konkrétnom bode pri konkrétnom doklade uvedené inak.
C Technická alebo odborná spôsobilosť
- Technická/odborná spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO sa preukazuje predložením
týchto dokladov: zoznamom poskytnutých služieb uskutočnených za predchádzajúce tri roky
od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;
dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
tohto zákona.
- Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: Verejný
obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti so zabezpečením
predmetu zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto
zákazky. Primárnym cieľom verejného obstarávateľa je vybrať dodávateľa, ktorý poskytne na
základe svojich praktických skúseností odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky s
prihliadnutím aj na predpokladanú hodnotu zákazky.
- Uchádzač v Zozname poskytnutých služieb uvedie najmä obchodné meno odberateľa,
predmet zmluvy, zmluvnú cenu, rok plnenia predmetu zmluvy.
- Uchádzač môže, podľa § 34 ods. 2 ZVO, na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti
využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto
prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude
skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej kapacitami mieni
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne
svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť
použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
Oprávnenie na poskytnutie služby sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu, na ktorú boli
kapacity uchádzačovi poskytnuté.
- Uchádzač môže, podľa § 39 ZVO, predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu „JED“, alebo
Čestným vyhlásením uchádzača, ktorého vzor je uvedený vo formulári Čestné vyhlásenie
uchádzača k preukázaniu splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, príloha č.3
Výzvy.
- Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač musí preukázať, že za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytol služby rovnakého
alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v kumulatívnej hodnote minimálne
27 679,00 EUR bez DPH, pričom hodnota aspoň jednej zákazky musí byť minimálne 15 000
EUR bez DPH.
- Službami rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky sa rozumejú
služby v oblasti realizácie odborných exkurzií, vzdelávacích pobytov, zájazdov a pod.
Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia minimálne
požadovaných štandardov uvedených v odsekoch B a C bodu 11 Výzvy na predkladanie ponúk.
12. LEHOTA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
13.4.2018, do 10:00 hod.

13. SPÔSOB URČENIA CENY A PREDKLADANIA CENOVÝCH PONÚK
- uchádzač na predloženie cenovej ponuky použije formulár v prílohe č.1 výzvy, alebo použije
vlastný formulár, ktorý musí obsahovať všetky požadované údaje uvedené vo formulári v prílohe
č. 1 k výzve.
- obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci cenovej ponuky preložil aj itinerár (návrh trasy)
a programu na všetky 3 exkurzie, pričom uvedie minimálne dĺžku trás/trasy, predbežný časový
harmonogram, miesto odchodu a návratu, konkrétne miesta a zariadenia (príklady dobrej praxe),
ktoré budú navštívené, ubytovacie a stravovacie zariadenia využité počas exkurzie. Pri tvorbe
itineráru musia byť dodržané minimálne požiadavky obstarávateľa uvedené v bode 3 Výzvy.
- uchádzač predloží spolu s návrhom na plnenie kritérií/cenovou ponukou aj podpísaný Návrh
zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 2 k výzve (identifikačné údaje, podpis).
- ponúkaná cena musí byť vypracovaná za celý predmet zákazky uvedený v ods. 3
- ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponúkanú cenu, ako cenu spolu a na túto skutočnosť,
že nie je platcom DPH, upozorní v cenovej ponuke.
- uchádzač predloží dokumenty preukazujúce splnenie podmienok v zmysle bodu 11 Výzvy.
- verejný obstarávateľ neumožňuje predkladať variantné riešenia.
- ponuka musí byť vypracovaná v súlade s touto výzvou a musí byť podpísaná štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v jeho mene
- cenovú ponuku uchádzač predloží osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa
uvedenú v bode 1. výzvy, v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a prijímateľa,
názvom zákazky a označením „ NEOTVÁRAŤ“ a heslom súťaže „EXKURZIA“.
14.

-

-

PODMIENKY ZMLUVY
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Verejným obstarávateľom
vypracovaný návrh zmluvy o dielo je uvedený v prílohe č. 2 k tejto Výzve. Uchádzač do návrhu
zmluvy doplní údaje podľa predtlače, zmena textu zmluvy nie je možná.
Verejný obstarávateľ požaduje dodať predmet zákazky podľa bodu 3 do 30.05.2018 (všetky 3
exkurzie musia byť do tohto termínu zrealizované)
Miesto dodania: Prešov
Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným
tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú
súčinnosť

15.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ďalšie informácie poskytuje kontaktná osoba uvedená v bode 1. výzvy, výhradne
prostredníctvom e-mailu.

16.

PRÍLOHY VÝZVY
1.
Návrh na plnenie kritérií
2.
Návrh zmluvy o dielo
3.
Čestné vyhlásenie uchádzača „CVPU“

V Prešove, 05.04.2018

...................................................
Mgr. Petra Kovářová
štatutárny zástupca

