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       Záujemcom 
        
 
 
Váš list/zo dňa  Naše číslo    Vybavuje/Linka   Miesto, dátum 

František Keruľ   Košice, 07.08.2020 
+421 907 225 966 
e-mail: logtrade@logtrade.sk  

 
 
Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky  

Košice Región Turizmus, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1, písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), uskutočňuje verejné 
obstarávanie na predmet zákazky: Realizácia troch Bike&Rest odpočívadiel, postupom zadávania  zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 117 ZVO.  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ:    Košice Región Turizmus 
Sídlo:    Hlavná 48, 040 01 Košice, Slovenská republika 
IČO:   42 319 269 
DIČ:   2023656833 
Zastúpený:  Ing. Rastislav Trnka, predseda  
Telefón:   +421 55 30 505 30 
e-mail:    info@kosiceregion.com 
URL:   www.kosiceregion.com/sk/ 

 
 Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi:  

Názov:     LOGTRADE s.r.o. Košice  
Adresa:     Palárikova 1500/2, 040 01 Košice 
Kontaktná osoba:   František Keruľ, konateľ 
Telefón:     +421 907 225 966 
e-mail:      logtrade@logtrade.sk 
Komunikácia so záujemcami/uchádzačmi a verejným obstarávateľom, v súlade s § 20 ZVO, bude realizovaná 
prostredníctvom systému ELENA, vrátane predkladania ponúk.  
Bližšie informácie o spôsobe komunikácie a predkladaní ponuky sú uvedené v ďalších bodoch tejto výzvy. 

2. Opis 
2.1 Názov predmetu zákazky 

Realizácia troch Bike&Rest odpočívadiel. 
2.2 Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác spojených s výstavbou troch Bike&Rest odpočívadiel. 
Investičný zámer spočíva v návrhu moderného odpočívadla pre cyklistov. Navrhované riešenie je nízko 
nákladové na prevádzku a údržbu zároveň však odolné voči poveternostným podmienkam. Užívateľmi budú 
primárne cyklisti ale aj široká verejnosť.  
Súčasťou odpočívadla je zóna pre oddych s lavicami a stolom,  ale aj technické prvky ako sú servisný stojan, 
stojan na bicykle, odpadkový kôš, nabíjačka na telefón, nabíjačka na elektrobicykle a wifi hot spot, ktoré budú 
prevádzané na solárnu energiu, priestor pre informačnú tabuľu.  
Objekty sú navrhované tak, aby vyhovovali súčasným platným predpisom a STN normám..  

2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický kód z 

Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO): 
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Hlavný slovník: 
45422000-1  Tesárske montážne práce 
45233161-5   Stavebné práce na stavbe chodníkov 
09332000-5  Solárne zariadenia 
31681500-8  Nabíjačky 
32580000-2  Dátové zariadenia 
51100000-3  Inštalácia elektrických a mechanických zariadení 

2.4 Miesto realizácie: 
1)  okres Košice – okolie, obec Nižná Myšľa, k. ú. Nižná Myšľa, p. č. 1195 (súbor: 01_Koordinacna 

situacia_Nizna Mysla_2020_07_14.pdf, ktorý je súčasťou PD – príloha č. 3 tejto výzvy), 
2)  okres Košice – okolie, obec Skároš, k. ú. Skároš, p. č. 383/2 1195 (súbor: 01_Koordinacna 

situacia_Skaros_2020_07_14.pdf, ktorý je súčasťou PD – príloha č. 3 tejto výzvy), 
3)  okres Košice – okolie, obec Trstené pri Hornáde, k. ú. Trstené pri Hornáde, p. č. 400/5 1195 (súbor: 

01_Koordinacna situacia_Trstene pri Hornade_2020_07_14.pdf, ktorý je súčasťou PD – príloha č. 3 tejto 
výzvy). 

2.5 Časti (Táto zákazka sa delí na časti áno/nie) 
Nie. 
Zákazka nie je rozdelená na. Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Verejný obstarávateľ zohľadnil všetky širšie vecné, technické, 
technologické, časové, zodpovednostné administratívne a ekonomické a hospodárske faktory a skutočnosti, 
ktoré by ovplyvnili cieľ, ktorý sa mal naplniť zabezpečením a plnením predmetu zákazky. Na základe uvedeného, 
verejný obstarávateľ zvolil postup zadávania zákazky s plnením predmetu ako celku, nakoľko ide o funkčne 
závislé celky, s následným výberom generálneho dodávateľa, pričom uplatnil v rámci zvoleného postupu 
zadávania zákazky princíp hospodárnosti a efektívnosti a rovnako uplatnil aj princíp nediskriminácie. 
Riziko verejného obstarávateľa na komplexnom projekte,  je týmto podstatne znížené a presúva sa tak na stranu 
zhotoviteľa diela. Predovšetkým vlastná realizácia diela v priestore a čase pri rozdelení týchto činností medzi 
viacerých zadávateľov by mala určite dopad na plynulý priebeh prác, ktoré na seba logicky, vecne a časovo 
nadväzujú a sú prepojené. 

2.6 Množstvo alebo rozsah zákazky 
Presný rozsah stavebných prác je uvedený vo Výkaze výmer, ktorí tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy (súbor: Výkaz 
výmer-Cyklistické odpočívadlo_Bike&Rest (2)-neoceneny.xlsx) a projektovej dokumentácii (PULSARO, s.r.o., 
Ružínska 8, 040 01 Košice, zodpovedný projektant: Ing. arch. Igor Hradský, č.a. 2495 AA, Ing. arch. Ladislav 
Balogh, Ing. Veronika Binarová, zo dňa 07/2020), ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy. V prípade ak výkaz výmer 
obsahuje odkaz na konkrétnu obchodnú značku alebo výrobcu, môže uchádzač predložiť aj iný materiál pri 
zachovaní minimálnych technických a funkčných vlastností na odkazovanú obchodnú značku alebo výrobcu. 

2.7 Termín realizácie prác: 
V lehote do 2 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo. 

2.8 Predpokladaná hodnota zákazky: 
57 922,17 EUR bez DPH v členení: 
Bike&Rest odpočívado Nižná Myšľa:      19 307,39 EUR bez DPH 
Bike&Rest odpočívado Skároš:      19 307,39 EUR bez DPH 
Bike&Rest odpočívado Trstené pri Hornáde:   19 307,39 EUR bez DPH 

3. Minimálne obchodné podmienky, stanovenie ceny 
3.1 Výsledkom postupu zadávania zákazky bude uzavretie Zmlúv o dielo s jedným úspešným uchádzačom pre každé 

miesto realizácie samostatne podľa bodu 2.4 tejto výzvy (ďalej len “zmluvy“), v súlade s vymedzením predmetu 
zákazky v prílohe č. 3 tejto výzvy: Projektová dokumentácia a prílohe č. 2 tejto výzvy: Neocenený výkaz výmer. 

3.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok dodania požadovaného predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 
4.1 – 4.3 tejto výzvy: návrh Zmlúv o dielo. 

3.3 Uchádzač vypracuje návrh zmluvy v zmysle podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa nasledovným 
spôsobom: 

- Návrh zmlúv vypracuje uchádzač podľa Prílohy č. 4.1 – 4.3 tejto výzvy. 
- Predložené návrhy zmlúv musia obsahovať a zachovať všetky podmienky uvedené v návrhu zmlúv v 

prílohe č. 4.1 – 4.3 tejto výzvy a nesmie obsahovať obmedzujúce alebo inak neprijateľné časti zmluvných 
podmienok, ktoré by boli v rozpore s požadovanými zmluvnými podmienkami uvedenými v návrhu zmlúv 
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podľa prílohy č. 4.1 – 4.3 tejto výzvy, v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, vymykali sa 
bežným obchodným zvyklostiam alebo by inak priamo alebo nepriamo znevýhodňovali verejného 
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie návrhu zmluvy v stanovenej štruktúre. 

- Ak ponuku predloží skupina dodávateľov bez vytvorenia právnej formy na účely účasti vo verejnom 
obstarávaní, vyplní v zmluve, v článku o zmluvných stranách, na strane predávajúceho identifikačné 
údaje každého člena skupiny dodávateľov. 

- Ak ponuku predloží skupina dodávateľov, ktorá vytvorí právnu formu na účely účasti vo verejnom 
obstarávaní, aj keď to nebolo požadované, vyplní v zmluve, v článku o zmluvných stranách, na strane 
predávajúceho identifikačné údaje každého člena skupiny dodávateľov, identifikáciu vytvorenej právnej 
formy, ktorou nesmie byť nový právny subjekt. 

- Návrhy zmlúv uchádzača musí byť podpísané podľa bodu 5.2 tejto výzvy. 
- Neoddeliteľnou súčasťou každého návrhu zmluvy sú jej prílohy: 

- Príloha č. 1 zmluvy: Projektová dokumentácia. 
- Príloha č. 2 zmluvy: Ocenený výkaz výmer. 
- Príloha č. 3 zmluvy: Zoznam subdodávateľov/vyhlásenie predávajúceho. 

3.4 Súčinnosť úspešného uchádzača potrebná na uzavretie zmluvy: úspešný uchádzač bude vyzvaný v oznámení o 
prijatí ponuky na úkony súvisiace so skupinou dodávateľov (ak je to uplatniteľné), na aktualizáciu zmluvy a jej 
príloh, vzájomné odsúhlasenie zmluvy a jej príloh elektronickou formou prostredníctvom portálu ELENA a 
doručenie príslušného počtu originálov zmlúv v listinnej podobe verejnému obstarávateľovi, vrátane všetkých 
príloh.  

3.5 Cena za realizáciu predmetu zákazky bude dohodnutá tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 2 tejto výzvy (Výkaz 
výmer). Ceny budú uvedené v eurách (EUR) a kalkulované vrátane aktuálne platnej výšky DPH, colných sadzieb 
a všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou zákazky. Cena predmetu plnenia je maximálna a konečná. 

3.6 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

3.7 Uchádzač uvedie ako súčasť návrhu zmluvy: príloha č. 4 tejto výzvy, svoju pozíciu platcu dane z pridanej hodnoty 
(ďalej len“ DPH“), či si uplatní DPH a podľa akého pravidla a ustanovenia, s poukazom na slovenský zákon č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. ak je zahraničnou osobou uvedie 
článok Európskej smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení zmien 
a doplnkov. 

3.8 Uchádzač je povinný v predloženej ponuke vziať do úvahy všetky skutočnosti a náklady, ktoré sú nevyhnutné na 
úplné a riadne plnenie zmluvy, podľa požiadaviek na plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie náklady 
spojené s plnením predmetu zákazky a to najmä: 

-  dopravné náklady, 
- náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ak takéto dokumenty požaduje 

verejný obstarávateľ, 
- všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s riadnym plnením predmetu zmluvy. 

3.9 Pre výpočet celkovej zmluvnej ceny uchádzač vyplní v Prílohe č. 2 tejto výzvy nasledovné údaje: 
-  Cena za MJ v EUR bez DPH, 
- sadzba DPH v % (Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na skutočnosť, že nie 

je platcom DPH upozorní. Ak je uchádzač platcom DPH uvedie príslušnú sadzbu DPH). 
 Z vyplnených údajov budú vypočítané pre každú položku hodnoty: 

-  DPH v EUR za MJ (hodnota DPH v EUR vypočítaná podľa sadzby DPH z Ceny za MJ v EUR bez DPH), 
- Cena za MJ v EUR s DPH (súčet Cena za MJ v EUR bez DPH a hodnoty DPH v EUR), 
- Cena za množstvo MJ v EUR bez DPH (súčin Ceny za MJ v EUR bez DPH a počtu MJ). 
- DPH v EUR za množstvo MJ (hodnota DPH v EUR vypočítaná podľa sadzby DPH z Ceny za množstvo 

MJ v EUR bez DPH), 
- Cena za množstvo MJ v EUR s DPH (súčet Ceny za množstvo MJ v EUR bez  DPH a DPH v EUR za 

množstvo MJ). 
 Z hodnôt pre každú položku bude následne vypočítané: 

- Navrhovaná Celková zmluvná cena v EUR s DPH predmetu zákazky (súčet všetkých Cien za množstvo 
MJ v EUR s DPH). 

3.10 Počet desatinných miest pre výpočty je určený nastavením v Prílohe č. 2 tejto výzvy. 
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3.11 Cena za MJ položky musí byť vyššia ako nula. Cena rovná nule znamená, že ponuka nie je ocenená podľa 
požiadaviek verejného obstarávateľa. 

3.12 Navrhovaná Celková zmluvná cena v EUR predmetu zákazky uvedená do elektronického formulára v systéme 
ELENA s celkovou cenou za predmetnú časť predmetu zákazky a pripojenie príslušnej vyplnenej prílohy č. 2 tejto 
výzvy, ktorá bude obsahovať rovnaký návrh na plnenie kritérií, musí byť vypočítaná a vyplnená v súlade s časťou 
3 tejto výzvy a musí obsahovať cenu za všetky položky v príslušnej časti predmetu zákazky, vrátane dopravy na 
miesto určenia a všetkých súvisiacich nákladov. 

3.13 Lehota splatnosti faktúr: 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
3.14 Zákazka je financovaná z 85% na základe Dohody o partnerstve pri implementácií projektu DTP2-055-2.2 

EcoVeloTour v rámci Dunajského nadnárodného programu medzi Hlavným partnerom Mestom Budapešť, 
okresom 14 Zugló a projektovými partnermi, kde Košice Región Turizmus predstavuje projektového partnera č. 
5, a s 15 % spoluúčasťou projektového partnera, v rámci programu Interreg Dunajský nadnárodný program, 
Prioritná os: Dunajský región zodpovedný za životné prostredie a kultúru, Špecifický cieľ: Podpora trvalo 
udržateľného využívania prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov, Názov projektu: Podpora rozšíreného 
plánovania ekoturistiky pozdĺž siete cyklotrás Eurovelo v podunajskej oblasti, Výzva: druhá. 
 

4. Skupina dodávateľov 
4.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Verejný obstarávateľ nevyžaduje od skupiny 

dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. 
4.2 Na účely účasti vo verejnom obstarávaní musí skupina dodávateľov stanoviť vedúceho člena skupiny 

dodávateľov, rozsah jeho kompetencií a určenie kontaktných údajov pre komunikáciu v danom verejnom 
obstarávaní. Všetci členovia skupiny dodávateľov musia udeliť písomné plnomocenstvo jednému z členov 
skupiny dodávateľov (vedúci člen skupiny), na všetky úkony spojené s účasťou v danom verejnom obstarávania 
a na konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov počas celého procesu verejného obstarávania, 
prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní a konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy 
a komunikácie. 

4.3 Plnomocenstvo musí byť podpísané: 
a) osobou/osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny dodávateľov, všetko v súlade s 

dokladom o oprávnení podnikať, 
alebo 
b) zástupcom/zástupcami jednotlivých členov skupiny dodávateľov, oprávneným konať v mene člena skupiny. 

V tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu člena skupiny 
dodávateľov podpísané podľa písm. a) tohto bodu. 

4.4 Verejný obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie právnej formy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá. 
4.5 Verejný obstarávateľ nepožaduje a neurčuje odlišné podmienky plnenia zmluvy pre skupinu dodávateľov, ako sú 

požadované a určené pre hospodársky subjekt, ktorý nie je skupinou dodávateľov. 
 
5. Ponuka: 
5.1 Obsah ponuky: 
5.1.1 Vyplnená Príloha č. 1 tejto výzvy: Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, 

IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky 
na ktorú sa ponuka predkladá. 

5.1.2 Vyplnená Príloha č. 2 tejto výzvy: Výkaz výmer, podpísaná podľa bodu 5.2 tejto výzvy. 
5.1.3 Doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky: 

- Opis alebo prospektový materiál vybratého ponúkaného tovaru v rámci výkazu výmer: Solárny systém 
(DP-001), Nabíjacia stanica na elektrobicykle (DP-002), nabíjacia stanica na mobilné telefóny (DP-
003), wifi hotspot (DP-004), kde budú uvedené informácie v takom rozsahu, aby bolo možné 
jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek na vlastnosti predmetu zákazky uvedené v prílohe 
č. 2 tejto výzvy: Neocenený výkaz výmer, 

- Opis ponúkaného tovaru musí obsahovať aj obchodný názov, typové označenie a identifikáciu výrobcu, 
ak je to uplatniteľné. Za splnenie tejto požiadavky sa nebude považovať iba predloženie parametrov 
uvedených v prílohy č. 2 tejto výzvy: Neocenený výkaz výmer (DP-001-004), 

- Dokumenty musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku, alebo v pôvodnom jazyku spolu 
s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka (viď bod 5.7 tejto výzvy), 

5.1.4 Návrh zmluvy, vypracovaný podľa prílohy č. 4 tejto výzvy. 
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5.1.5 Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača, v nadväznosti na § 23 a § 25 ZVO, 
podľa prílohy č. 5 tejto výzvy. 

5.1.6 Doklad o oprávnení realizovať stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky (postačuje predloženie kópie, 
alebo odkazu na verejne prístupné zdroje): 
- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ, 

príspevková organizácia – podnikateľ), 
- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ 

zapísaný v obchodnom registri), 
- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr. doklad o zapísaní v 

profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. 
5.2 Dokumenty majú byť podpísané: 

- uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení 
podnikať, 

alebo 
- zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky 

adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa prvej odrážky 
tohto bodu. 

5.3 Forma ponuky 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

5.4 Platnosť ponuky 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas určenej lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným 
obstarávateľom. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2020. 

5.5 Komunikácia: 
- Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO 

prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ELENA, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek 
komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu 
verejného obstarávania, 

- Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi v 
zmysle ZVO bude uskutočňovaná výhradne v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a 
obsah údajov uvedených v ponuke, v návrhu a v žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných 
údajov, 

- ELENA je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. 
ELENA je webová aplikácia, nachádzajúca sa  na doméne https://www.e-lena.sk/, 

- Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým 
poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude 
všetky dokumenty uverejňovať ako elektronické dokumenty v príslušnej časti zákazky v systéme ELENA, 

- Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi ak jej adresát bude 
mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, tzn. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho 
dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme ELENA považuje okamih jej odoslania v systéme ELENA a 
to v súlade s funkcionalitou systému. Systém zaručuje, že okamih odoslania je zároveň okamihom doručenia 
správy do schránky užívateľa systému v reálnom čase, 

- Ak je odosielateľom zásielky záujemca resp. uchádzač, tak po prihlásení do systému a k predmetnému 
obstarávaniu môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy 
verejnému obstarávateľovi. Takáto zásielka sa považuje za doručenú verejnému obstarávateľovi okamihom 
jej odoslania v systéme ELENA v súlade s funkcionalitou systému, 

- Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách 
týkajúcich sa zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „MÁM ZÁUJEM“. V tomto prípade bude 
hospodársky subjekt automaticky zaradený do zoznamu záujemcov pre konkrétnu zákazku. Potvrdenie o 
zaradení do zoznamu záujemcov bude záujemcovi zaslané prostredníctvom komunikačného rozhrania v 
systéme ELENA, 

- Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ELENA: 
 - OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; 
 - Aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie; 
 - Ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies. 
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- Systém ELENA je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia. 
5.6 Vysvetľovanie: 

- V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk môže ktorýkoľvek zo záujemcov 
požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ELENA podľa vyššie 
uvedených pravidiel komunikácie. Iné spôsoby komunikácie nebudú slúžiť na vysvetľovanie, ale iba na 
výmenu informácií všeobecného charakteru napr. potvrdenie funkčnosti systému, overenie doručenia a pod, 

- Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne prostredníctvom systému ELENA vysvetlenie informácií 
potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým 
záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk 
za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred, 

- Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky prípadné vysvetlenia v súťaži záujemcovia zapracovali do svojich 
ponúk. 

5.7 Jazyk ponuky: 
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 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 

5.8 Vyhotovenie ponuky: 
- Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu 

poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným 
obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok, 

- Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek 
uvedených v tejto výzve, 

- Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému ELENA 
umiestnenom na webovej adrese https://e-lena.sk/, 

- Ponuka je do systému ELENA vložená vo chvíli dokončenia spracovania úkonu „Odoslať ponuku“. Vloženie 
ponuky systém potvrdí hláškou „Vaša ponuka bola odoslaná do systému ELENA“ a samotná ponuka sa 
zobrazí v záložke Ponuky. Predloženú ponuku vidí uchádzač zobrazenú v záložke Moja ponuka s 
dátumom vloženia. Po odoslaní ponuky je uchádzačovi doručený notifikačný e-mail s informáciou o podanej 
ponuke, 

- Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tejto výzve, musia byť k termínu predloženia 
ponuky platné a aktuálne., 

- V prípade, že uchádzač využije možnosť predkladania konkrétnych dokladov na preukázanie splnenia 
podmienok účasti, je povinný originálne doklady alebo ich úradne overené kópie (vrátane úradných 
prekladov) naskenovať a vložiť ich do systému ako súčasť ponuky. Do systému sa vkladajú len kópie 
predmetných dokumentov, elektronická konverzia ani zaručený podpis nie sú vyžadované, 

- V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom 
verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do 
systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení 
potrebné), 

- Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o doručenie akéhokoľvek/akýchkoľvek dokladu/ov 
predložených v ponuke aj v podobe jeho/ich elektronickej konverzie, s cieľom overiť originalitu dokladu/ov, 

- Verejný obstarávateľ ukladá uchádzačom nasledovné povinnosti zamerané na ochranu dôverných 
informácií: 
- Uchádzač vo svojej ponuke jednoznačne určí doklady a dokumenty (resp. ich časti), ktoré považuje za 

dôverné informácie, 
- Za dôverné informácie je na účely ZVO možné určiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia 

a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak 
sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory, 

- Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako 
dôverné. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia ZVO, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa 
oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému 
obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa ZVO a tiež povinnosti 
zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu 
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- Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej 
vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno 
alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.  

5.9 Ekvivalent: 
5.9.1 Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledovných podmienok: 

- predložený ekvivalent bude obsahovať kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú požiadavky verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky, 

alebo 
- predložený ekvivalent bude zabezpečovať výhodnejšie funkcionality a funkčnosť predmetu zákazky ako 

sú požiadavky verejného obstarávateľa na funkčnosť predmetu  zákazky/zmluvy.  
5.9.2 Pre predložený ekvivalent následne platí: 

- nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci 
súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania ako 
prijatie ekvivalentu, 

a 
- prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom 

vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy. 
5.9.3 Ak výzva na predkladanie ponúk alebo iné dokumenty poskytnuté záujemcom v procese verejného obstarávania 

obsahujú odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto 
pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ takýto odkaz dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“. 

5.9.4 Verejný obstarávateľ nevylúči ponuku uchádzača v súvislosti s predložením ekvivalentu vo väzbe na § 42 ods. 
3 ZVO, ak predložený ekvivalent bude spĺňať podmienky podľa bodu 5.9.1 a 5.9.2. 

 
5.10 Predloženie ponuky: 
5.10.1 Ponuky sa predkladajú v určenej lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 

28.08.2020 o 09:00 hod.  
5.10.2 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, na celý rozsah predmetu zákazky. Uchádzač nemôže byť v tom 

istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

5.10.3 Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe do systému ELENA, umiestnenom na webovej adrese: 
https://e-lena.sk/, a to v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve. Ponuka musí 
byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe, 

5.10.4 V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať. 
5.10.5 Uchádzač má možnosť sa registrovať do systému ELENA pomocou hesla i registráciou a prihlásením pomocou 

občianskeho preukazom s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). 
5.10.6 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a 

dokumentov v systéme ELENA  umiestnenom na webovej adrese https://e-lena.sk/. 
5.10.7 Systém ELENA zaručuje šifrovanie ponúk a všetkých prislúchajúcich dokumentov počas celej doby uloženia až 

do lehoty na predkladanie ponúk, kedy sa stávajú uložené dokumenty verejné pre verejného obstarávateľa. Do 
lehoty na otváranie ponúk je ponuka a všetky prislúchajúce dokumenty systémovo zašifrovaná. K týmto 
dokumentom nemá prístup ani VO/O ani administrátori portálu e-lena.sk a z daného dôvodu, v  prípade 
akýchkoľvek pochybností o kompletnosti predloženej ponuky a pod. odporúčame zo strany uchádzača využiť 
možnosť „odvolať ponuku“ a jej opätovné odoslanie do systému. 

5.10.8 Verejný obstarávateľ po vložení ponuky bude mať možnosť identifikovať subjekt, ktorý vložil ponuku, avšak 
samotnú ponuku systém automaticky šifruje a uchováva bez priameho či nepriameho prístupu verejného 
obstarávateľa k uloženým dokumentom až do lehoty na otváranie ponúk, kedy sa takéto dokumenty systémovo 
sprístupnia verejnému obstarávateľovi. 

5.10.9 Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR 
(Eurách) s presnosťou na dve desatinné miesta a vložená do systému ELENA v tejto štruktúre: cena bez DPH, 
sadzba DPH, cena s DPH (pri vkladaní do systému ELENA označená ako „Celková cena (kritérium hodnotenia)“). 
Uchádzač zároveň nahrá do systému aj vyplnenú prílohu č. 2 súťažných podkladov vo formáte xls, ktorý bude 
obsahovať rovnaký návrh na plnenie kritérií vložený do systému. 

5.10.10 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk. 

5.11 Doplnenie, zámena a odvolanie ponuky: 
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- Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk. 

- Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk. Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať prostredníctvom systému ELENA v primeranej 
lehote pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

- Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky, 
5.12 Otváranie ponúk: 

- Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 28.08.2020 o 11:00 hod. na adrese: Košice Región Turizmus, Hlavná 
48, 040 01 Košice, Slovenská republika, kontaktná osoba: František Keruľ. 

- Otváranie ponúk bude neverejné (bez účasti uchádzačov),  
- Systém ELENA automaticky umožňuje sledovanie otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili 

ponuku. Systém zároveň zaznamenáva prihlásených užívateľov týchto uchádzačov a vedie o tejto 
skutočnosti záznam. Uchádzač teda nemusí byť osobne prítomný na otváraní ponúk na mieste a čase 
určenom verejným obstarávateľom pričom prostredníctvom systému ELENA má možnosť otvárania sa 
priamo zúčastniť dištančným spôsobom, 

- Pred otvorením ponúk sa overí neporušenosť ponúk a zverejnia sa obchodné mená alebo názvy, sídla, 
miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú 
vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v 
ponuke sa nezverejňujú. Tento úkon vykoná verejný obstarávateľ na mieste a v čase na to určenom a 
zároveň, rovnaký úkon vykoná systém ELENA v prostredí určenom pre uchádzačov, ktorí predložili ponuku. 
Systém ELENA sprístupní len obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov 
všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií. Systém ELENA uchádzačom nesprístupní ponuky 
uchádzačov. 

- Verejný obstarávateľ najneskôr do troch dní odo dňa otvárania ponúk pošle elektronicky, prostredníctvom 
systému ELENA všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z 
otvárania ponúk. 

5.13 Konflikt záujmov: 
- Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 ZVO dozvie o konflikte záujmov, prijme primerané opatrenia 

a vykoná nápravu  s cieľom  zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov, 
- Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä vylúčenie 

zainteresovanej osoby1 z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej 
povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača. 

5.14 Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní: 
- Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, 

ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov v 
procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty sú, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov 
rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, 
zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a 
so zásadami poctivého obchodného styku, viazané tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie týchto 
pravidiel dohliadať, 

- Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní je zverejnený na adrese 
http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf. 

 
6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
6.1 Kritérium č. 1 Celková zmluvná cena v EUR 

Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za predmet zákazky v EUR, t. 
j. cena, ktorú bude musieť verejný obstarávateľ zaplatiť za ponúkané plnenie predmetu zákazky, v rozsahu podľa 
opisu predmetu zákazky, podľa Prílohy č. 2 a 3 tejto výzvy. 

 
1 Zainteresovanou osobou je najmä 

a) zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá 
poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného 
obstarávania alebo  

b) osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa 
nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii. 
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Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %. 
Vyhodnocovaná bude konečná celková zmluvná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za 
predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH. 
[max. bodová hodnota je pre najnižšiu cenu, pri ostatných sa určí úmerou.] 

Maximálne 100 bodov 
 
Spôsob hodnotenia Kritéria č. 1 
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou zmluvnou cenou v EUR, 
a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie celkovej zmluvnej ceny v EUR sa vyjadrí ako podiel 
najnižšej navrhovanej celkovej zmluvnej ceny v EUR platnej ponuky a navrhovanej celkovej zmluvnej ceny v EUR 
príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium. Výsledky 
budú zaokrúhľované na dve desatinné miesta. 
 

6.2 Identifikácia úspešného uchádzača v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením vypočítaného počtu bodov podľa spôsobu 
hodnotenia uvedenom pri jednotlivých kritériách za jednotlivé návrhy na plnenie, ktoré sú uvedené v ponukách 
uchádzačov. Po pridelení príslušného počtu bodov za jednotlivé návrhy na plnenie bude vykonaný vzájomný 
súčet pridelených bodov za všetky posudzované návrhy na plnenie vo vzťahu k jednotlivým ponukám 
uchádzačov. 
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní celkového počtu 
bodov pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt, zaokrúhlených na dve desatinné miesta, dosiahne 
najvyššie bodové hodnotenie. Ako druhý v poradí bude klasifikovaný ten uchádzač, ktorého ponuka po 
vzájomnom porovnaní celkového počtu bodov pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt, zaokrúhlených 
na dve desatinné miesta, dosiahne druhé najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa 
stanoví obdobne podľa počtu získaných bodov. 

7. Výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
Na základe kritéria na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ 
oznámi, že uspel. S úspešným uchádzačom uzatvorí verejný obstarávateľ Zmluvu o dielo v zmysle predloženej 
cenovej ponuky. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia 
ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu. 
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu 
nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky. 
 

7.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadávanie zákazky zrušiť resp. neprijať žiadnu ponuku, v prípade keď 
všetky ponuky prekročia finančný limit stanovený verejným obstarávateľom v bode 2.8: Predpokladaná hodnota 
zákazky. 
 

S pozdravom 
 
        JUDr. Lenka Vargová Jurková 
                                                                                                         výkonná riaditeľka 
    Košice Región Turizmus 
 

 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Identifikačné údaje uchádzača 
Príloha č. 2: Neocenený výkaz výmer 
Príloha č. 3: Projektová dokumentácia 
Príloha č. 4: Návrh Zmlúv o dielo 
Príloha č. 5: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača 


