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VÝZVA 
na predloženie ponuky 

 

(podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Organizácia cestovného ruchu Kysuce  

Sídlo organizácie: Nám. slobody 30, 022 01 Čadca 

IČO: 42220009 
Zastúpenie: Ing. Milan Gura – predseda predstvenstva  

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

Meno priezvisko: Ing. Emília Sloviaková, 0948 430 761, riaditelka@regionkysuce.sk 

 

2. Predmet zákazky 

„Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na cyklochodník Makov – Čadca 

s dĺžkou cca 30 km“ 

 

Špecifikácia požiadaviek na cyklochodník:   

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na cyklochodník Makov – Čadca v dĺžke cca 30 

km musí rešpektovať územné rozhodnutia obcí, strategické dokumenty Žilinského samosprávneho 

kraja a stanoviská starostov jednotlivých obcí, cez ktoré chodník bude prechádzať. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 

do 10 000,-€ 

 

5.  Lehota na predkladanie ponúk: 

      31. 10. 2013 do 12.00 hod. 

 

6.  Miesto na predkladanie ponúk:  

Názov organizácie: Organizácia cestovného ruchu Kysuce  

Sídlo organizácie: Nám. slobody 30, 022 01 Čadca 

IČO: 42220009 
Zastúpenie: Ing. Milan Gura – predseda predstvenstva  

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 

Meno priezvisko: Ing. Emília Sloviaková, 0948 430 761, riaditelka@regionkysuce.sk 

 

Ponuku je možné doručiť potvrdenú a podpísanú zodpovednou osobou, poštovou zásielkou, e- 

mailom vo formáte pdf alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa. 

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. 
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Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi 

a nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu. 

 

7. Jazyk ponuky 

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, 

resp. doklady a dokumenty môžu byť predložené aj v českom jazyku. 

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. 

 

9. Typ zmluvy a trvanie zmluvy   
Na základe kritéria na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný 

obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo. 

 

10. Miesto a termín poskytnutia služby 

Miesto: Organizácia cestovného ruchu Kysuce, Nám. slobody 30, 022 01 Čadca 

Termín:  do 31.01.2014 

 

11. Podmienky účasti v zmysle § 26 ods. 2 písm. e) a § 29 zákona o verejnom obstarávaní 

 Doklad o oprávnení podnikať. 

 

12. Požadované obchodné podmienky 

Na základe objednávky bude vystavená faktúra.  

 

13. Doplňujúce informácie: 

 

Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov ktoré 

mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 

 

 

 

 

 

 

 

           Ing. Milan Gura, v.r.  

            Predseda OCR Kysuce 


