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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

 
 

 
Košice Región Turizmus, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  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“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky  

„Marketingová analýza Košického kraja  “ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d ZVO:  

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Košice Región Turizmus  

Sídlo: Hlavná 48, 040 01, Košice 

Štatutárny zástupca:  Ing. Rastislav Trnka  

IČO: 42319269    

DIČ: 2023656833     

Tel.:  055/30 50 530 

E-mail:     info@kosiceregion.com  

Internetová stránka: www.kosiceregion.com 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu.: SK75 5600 0000 0070 5140 2001        

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Hlavná 48, 040 01 Košice  

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Zuzana Pajtášová (tel. č.: +421 910 924 823)  

4. Predmet obstarávania:  

Marketingová  analýza Košického kraja: Marketingová analýza Košického kraja je dokument, ktorý 
by mal poskytnúť relevantné informácie pri spracovaní strategického rámca marketingu Košického 
kraja ako destinácie na trhu cestovného ruchu, ktorej cieľom je definovať zásadné témy, na ktoré 
sa následne budú orientovať a vybrať efektívne nástroje a média s ohľadom na cieľové publikum, 
ktoré predstavujú najmä domáci návštevníci a návštevníci z okolitých krajín. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1: v prílohe č. 3 tejto výzvy  

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza 

                                                        
 
1 Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet 
zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú 
odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k 
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak 
nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“), 
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72316000-3 Analýza údajov 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:  33 883,33 € 

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Košice, 31.12.2020 

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 31.12. 2020 

11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  

Zákazka bude realizovaná bez zálohových platieb.  

Počas spracovania stratégie budeme vyžadovať priebežné doručovanie čiastkových výstupov.  
 
Kúpna cena bude dohodnutá tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy. Ceny budú uvedené 
v eurách (€) a kalkulované vrátane aktuálne platnej výšky DPH, colných sadzieb, poistného a 
všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou služby. Cena predmetu plnenia je maximálna a 
konečná. 

Lehota splatnosti faktúr: 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Ak bude 
mať faktúra vady daňového dokladu, bude vrátená dodávateľovi a lehota splatnosti faktúr  14 dní 
začne plynúť od doručenia opravenej faktúry. 

12. Financovanie predmetu zákazky:  

Zákazka je realizovaná s finančnou podporou  Programu cezhraničnej spolupráce V-A Slovensko 
Maďarsko a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.    

13. Lehota na predloženie ponuky: 28.8. 2020 

14. Spôsob predloženia ponuky:  

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku.  
Požaduje sa predloženie podpísanej a naskenovanej cenovej ponuky e-mailom,  v súlade s 
požiadavkami uvedenými v tejto výzve. V predmete mailu uveďte „Neotvárať – ZsNH – 
Marketingová analýza Košického kraja“. 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk:  

Kritérium č. 1: Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za 
predmet zákazky v EUR vypočítaná podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy (ďalej len „cena“). 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu 
DPH 0 %.  
Vyhodnocovaná bude cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za predmet zákazky a to 
bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH. 
 
Navrhovanú cenu predmetu zákazky je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu 
podľa prílohy č. 1 tejto výzvy a musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaným predmetom 
zákazky v požadovanej kvalite, množstve a špecifikácii za plnenia stanovených podmienok a 
požiadaviek podľa tejto výzvy. 

Poradie cenových ponúk a následne úspešnosť/neúspešnosť uchádzačov sa určí podľa výšky 
ceny uvedenej v návrhu v jednotlivých cenových ponukách. Verejný obstarávateľ zostaví 
vzostupné poradie cenových ponúk podľa výšky navrhovanej ceny. Prvý v poradí bude uchádzač, 
ktorý navrhne najnižšiu cenu. Ako druhý v poradí bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého cenová 
ponuka po vzájomnom porovnaní cien, bude druhá najnižšia. Poradie ostatných uchádzačov sa 
stanoví obdobne podľa výšky ceny uvedenej v jednotlivých ponukách. Úspešným uchádzačom sa 
stane ten, ktorý bude vyhodnotený ako prvý v poradí. Uchádzač, ktorý bude vyhodnotený ako 
druhý v poradí, alebo na ktoromkoľvek ďalšom mieste v poradí, bude neúspešný. 
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 
obstarávateľ oznámi, že uspel.  
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Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo. Návrh zmluvy zašle verejný obstarávateľ 
úspešnému uchádzačovi podľa pokynov v oznámení o prijatí ponuky. Uzavretá zmluva nesmie byť 
v rozpore s ponukou predloženou úspešným uchádzačom ani s touto výzvou. 
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, 
že neuspeli s uvedením dôvodu neúspešnosti. 
Uchádzačom, ktorí predložia svoje cenové ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, 
súvisiacich s prípravou a doručením cenovej ponuky. 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia 
ponuky, možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,)  

Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok 
účasti a požiadaviek na predmet zákazky: 

 

A) Podmienky účasti: 

Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu:  

aa) živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – 
podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ) (doklad uchádzač môže, ale nemusí predložiť v 
ponuke, ak doklad nebude predložený v ponuke, verejný obstarávateľ skontroluje oprávnenosť 
uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu z verejne 
prístupných zdrojov na www.zrsr.sk ) 

alebo 

ab) výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – 
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) (doklad uchádzač môže, ale nemusí predložiť v ponuke, 
ak doklad nebude predložený v ponuke, verejný obstarávateľ skontroluje oprávnenosť uchádzača 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu z verejne prístupných 
zdrojov na www.orsr.sk ) 

alebo 

ac) iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr. doklad o zapísaní v 
profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou (kópia, alebo informácia o URL adrese, 
kde je možné tento doklad overiť z verejne prístupných zdrojov). 

 

B) Ďalšie doklady a dokumenty: 

ba) Vyplnená Príloha č. 1 tejto výzvy, podpísaná podľa bodu 16 C tejto výzvy, 

 bb) Vyplnená Príloha č. 2 tejto výzvy, podpísaná podľa bodu 16 C tejto výzvy.  

 

C) Dokumenty majú byť podpísané: 

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

alebo 

cb) 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.  

 

Požaduje sa predloženie cenovej ponuky na všetky položky predmetu zákazky.  

Celková skutočná fakturovaná zmluvná cena nesmie prekročiť finančný limit pre zadávanie 
zákazky s nízkou hodnotou, t.j. 69 999  EUR bez DPH. 
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17. Otváranie ponúk: 31.8.2020 

18. Postup pri otváraní ponúk:  

Otváranie ponúk je neverejné. Všetci uchádzači budú o výsledku VO informovaní po jeho 
vyhodnotení.  

19. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020 

20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Zuzana Pajtášová, projektový 
manažér, tel.č.: +421 910 924 823, zuzana.pajtasova@kosiceregion.com 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:  

A. zrušiť zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, 

B. neprijať žiadnu cenovú ponuku, 

C. nezaradiť cenovú ponuku do vyhodnocovania ak uchádzač nepreukázal v predloženej 
cenovej ponuke splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo iným spôsobom bude 
predložená cenová ponuka neprijateľná. 

 
 
 
 
 
Za poskytnutú cenovú ponuku Vám vopred ďakujeme.  
 
 
 
S pozdravom,  
 
 
 

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

Ing. Rastislav Trnka  

Predseda organizácie  
 
Prílohy:  
 
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie 
Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky 
Príloha č. 4 Návrh zmluvy  


