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Výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu 

 
 
Košice Región Turizmus v pozícii verejného obstarávateľa 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“) 
zadáva zákazku s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ZVO. V rámci predmetného postupu obstarávania Vás vyzývame 
na predloženie cenovej ponuky: 
 
1) PRIESKUM PHZ: prieskumu trhu uskutočňovaný pre účely stanovenia predpokladanej  hodnoty zákazky 

podľa § 6 zákona ZVO, 
2) PRIESKUM na výber dodávateľa: ak sa na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk doručených 

na základe tejto výzvy a určených na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky preukáže, že 
predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako finančný limit uvedený v § 5 ods. 3 písm. b) ZVO, bude 
verejný obstarávateľ pokračovať zadávaním 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  
URL:    www.kosiceregion.com/sk 
 
Kontaktná osoba pre realizáciu prieskumu trhu 
 
Meno, priezvisko:  Veronika Mohňanská 
Tel./mobil:  0911 279 898 
e-mail:   veronika.mohnanska@kosiceregion.com 
 
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.  
Názov a druh predmetu zákazky: 
Sčítače turistov v rámci projektu s kódom SKHU/1902/1.1/060 a SKHU/1902/1.1/059. 

 
3.  
Opis predmetu zákazky : 
Predmetom zákazky je dodanie 3 ks sčítačov turistov, licencia pre software na ovládanie sčítačov na mieste a 
manuálne sťahovanie dát na 3 roky, licencia pre software pre prezeranie dát, ich spracovanie, prezentáciu a export 
na základný diaľkový monitoring stavu sčítačov na 3 roky. 
 
Minimálne technické parametre sčítačov: 
 
Sčítač 1: Senianske rybníky – cesta popri kanáli medzi studňou a rozhľadňou: 

 Sčítač vhodný do prírodného prostredia 
 Detekcia chodcov pasívnym meraním infračerveného poľa bez potreby odrazného prvku 
 Dosah sčítača – 4m 
 Počítanie turistov s rozlíšením smeru 
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 Odolnosť voči vonkajším vplyvom a vandalom 
 Presnosť sčítača minimálne 90% 
 Prevádzka na batériu (bez prívodu elektrickej energie), kapacita minimálne 2 roky 
 Automatické zálohovanie nameraných dát 
 Automatický prenos dát, minimálne raz za deň 

 
Sčítač 2: Senianske rybníky – inštalácia na rozhľadňu: 

 Sčítač vhodný do prírodného prostredia 
 Detekcia chodcov pasívnym meraním infračerveného poľa bez potreby odrazného prvku 
 Dosah sčítača – 1 m 
 Počítanie turistov bez rozlíšenia smeru 
 Odolnosť voči vonkajším vplyvom a vandalom 
 Presnosť sčítača minimálne 90% 
 Prevádzka na batériu (bez prívodu elektrickej energie), kapacita minimálne 2 roky 
 Automatické zálohovanie nameraných dát 
 Automatický prenos dát, minimálne raz za deň 

 
Sčítač 3: Zádiel – parkovisko, pred vstupom do Zádielskej doliny 

 Sčítač vhodný do prírodného prostredia 
 Detekcia chodcov pasívnym meraním infračerveného poľa bez potreby odrazného prvku 
 Dosah sčítača – 4m 
 Počítanie turistov s rozlíšením smeru 
 Odolnosť voči vonkajším vplyvom a vandalom 
 Presnosť sčítača minimálne 90% 
 Prevádzka na batériu (bez prívodu elektrickej energie), kapacita minimálne 2 roky 
 Automatické zálohovanie nameraných dát 
 Automatický prenos dát, minimálne raz za deň 

 
Spoločný slovník obstarávania(CPV): 
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO): 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 
30141400-3   Sčítacie stroje 
 
4.  
Miesto dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky: 
Košický kraj: Senianské rybníky, Zádiel. 

 
5.  
Možnosť predloženia variantných riešení: 
Verejný obstarávateľ nepovoľuje predloženie variantných riešení. Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené, sa 
neprihliada. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, a to aj napriek tomu, že verejný obstarávateľ nepovolil 
predloženie variantného riešenia, a nebude možné zistiť, ktoré z predložených riešení je základnou ponukou a ktoré 
riešenie je variantným riešením, verejný obstarávateľ nepristúpi k dodatočnému vyžiadaniu si identifikácie 
jednotlivých predložených riešení ponúkaného plnenia predmetu zákazky, ak by to malo vplyv na možné získanie 
neprimeranej výhody pre uchádzača, oproti ostatným uchádzačom, ktorí predložili svoje ponuky riadne v súlade s 
pokynmi uvedenými v tejto výzve. Takto predložená ponuka bude považovaná za inak neprijateľnú ponuku, nakoľko 
verejný obstarávateľ nevie iným spôsobom zabezpečiť pri vyhodnocovaní ponúk základné princípy verejného 
obstarávania. 
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6.  
Lehota na dodanie alebo uskutočnenie predmetu zákazky:  
Najneskôr do 30.06.2022 
 
7.  
Hlavné podmienky financovania:   
Preddavok nebude poskytnutý. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku. 
Cenu za dodanie predmetu zákazky uhradí verejný obstarávateľ na základe faktúry po splnení predmetu zákazky. 
Lehota splatnosti faktúr: 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. Predmet 
zákazky bude financovaný v rámci projektu s kódom SKHU/1902/1.1/060 a SKHU/1902/1.1/059 v rámci  Programu 
Interreg V-A Slovenská republika Maďarsko. 
 
8.  
Podmienky účasti uchádzačov:  
Uchádzač musí spĺňať § 32 ods. 1 písm. e), f) ZVO t. j. musí mať oprávnenie dodávať predmet zákazky a nesmie 
mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.  
Verejný obstarávateľ  v systémoch verejnej správy, do ktorých má prístup, overí splnenie podmienky § 32 ods. 1 
písm. e) ZVO (uchádzač doklad nepredkladá, ak má v živnostenskom alebo obchodnom registri zapísaný predmet 
zákazky, v  prípade, že uchádzač nemá v živnostenskom registri alebo obchodnom registri zapísaný predmet 
zákazky, alebo v týchto registroch nie je zapísaný predloží aj kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie uchádzača 
na dodanie (realizovanie) predmetu zákazky). Doklad preukazujúci splnenie § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač 
nepredkladá, verejný obstarávateľ overí splnenie podmienky účasti na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.  

 
9.  
Komunikácia: 
9.1 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, 

9.2 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. 

9.3 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/, 

9.4 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, 

9.5 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, 

9.6 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, 

9.7 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, 

9.8 Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ELENA: 
 - OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux; 
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 - 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. 

9.9 Systém ELENA je dostupný pre všetkých záujemcov/uchádzačov bez obmedzenia. 
 
10.  
Vysvetľovanie: 
10.1 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, 

10.2  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, 

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

11.  
Obhliadka miesta dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky:  
Obhliadka predmetu zákazy je na zvážení záujemcu. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. V 
prípade záujmu o obhliadku je potrebné dohodnúť obhliadku s kontaktnou osobou pre realizáciu prieskumu trhu 
podľa bodu 1. tejto výzvy. 

 
12.  
Lehota viazanosti ponúk: 
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 30.06.2022. 
 
13. 
Kritérium na hodnotenie ponúk: 
Ponuky budú vyhodnotené osobou poverenou verejným obstarávateľom na základe jediného kritéria a to na základe 
najnižšej ceny za celý predmet zákazky. Hodnotiť sa bude cena s DPH u platcu DPH alebo cena celkom u neplatcu 
DPH. 
Úspešnosť ponúk sa určí podľa výšky Celkovej zmluvnej ceny v EUR uvedenej v jednotlivých ponukách. 
Ako prvý v poradí bude vyhodnotený uchádzač, ktorý predloží najnižšiu Celkovú zmluvnú cenu v EUR. Ako druhý v 
poradí bude vyhodnotený uchádzač, ktorý druhú najnižšiu Celkovú zmluvnú cenu v EUR. Ostatným uchádzačom 
bude priradené poradie obdobne, vzostupne podľa navrhovanej Celkovej zmluvnej ceny v EUR. 
Úspešným uchádzačom bude ten, ktorý sa umiestni ako prvý v poradí. Uchádzači, ktorí budú vyhodnotení na druhom 
a ďalších miestach budú neúspešní. 
 
14. 
Obsah a forma cenovej ponuky (PRIESKUM PHZ): 
14.1 Cenová ponuka: Príloha č. 1 tejto Výzvy vyplnená uchádzačom. Navrhovanú cenu predmetu zákazky 

v Prílohe č. 1: Cena predmetu zákazky, tejto Výzvy je potrebné spracovať na základe požadovaného 
rozsahu a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky v požadovanej kvalite, za plnenia 
stanovených podmienok a požiadaviek podľa tejto výzvy. Uchádzač v prílohe č. 1 jednoznačne vyznačí  

 či súhlasí s tým, aby bola jeho cenová ponuka vyhodnotená v následnom zadávaní zákazky s nízkou 
hodnotou, ak to bude uplatniteľné: áno/nie. 

14.2 V prípade, že uchádzač nemá v živnostenskom registri alebo obchodnom registri zapísaný predmet 
zákazky, predloží aj kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie uchádzača na dodanie (realizovanie) 
predmetu zákazky,  

14.3 Ďalšie doklady na preukázanie podmienok účasti ak sa v bode 8. vyžadujú,  
14.4 Cenovú ponuku je potrebné predložiť s podpisom uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača, 
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14.5 Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov: Príloha č. 2 tejto Výzvy, 
14.6 Zoznam ekvivalentov (ak sa uplatňuje). 
14.7 Ak ponuka uchádzača obsahuje osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade so zákonom č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (predložiť súhlas dotknutých osôb 
so spracovaním osobných údajov zo strany verejného obstarávateľa a anonymizovať osobné údaje v 
ponuke predloženej v elektronickej forme, a podobne). 

14.8 Dokumenty v ponuke, pre ktoré je to vyžadované, musia byť podpísané: 
 a)  uchádzačom, t. j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom  o 

oprávnení podnikať, 
 alebo 
 b)  zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou 

ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom 
podľa písm. a) tohto bodu. 

14.9 Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto Výzvy a jej príloh. 
 
15.  
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. 

 
16.  
Spôsob určenia ceny 
Cenu predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky celkom v požadovanom rozsahu podľa Prílohy č.1 tejto výzvy. 
Pokyny k spôsobu určenia ceny:  
- Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení  neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, v platnom znení. Cena bude stanovená v mene EUR. 

- Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky (napr. 
materiálové, mzdové, dopravné a iné) v zmysle tejto výzvy a jej príloh. Cena za predmet zákazky musí byť 
určená a vychádzať z  celého predmetu zákazky, cena bude vychádzať z opisu predmetu zákazky, ostatných 
zmluvných podmienok uvedených v zmluve, ktorá je prílohou tejto výzvy a ostatných ustanovení tejto výzvy 
a jej príloh.  

 
17.  
Vyhotovenie ponuky: 
17.1  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, 

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

17.3  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/, 

17.4  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, 

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

17.6  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 
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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, 

17.7  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), 

17.8  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, 

17.9  Verejný obstarávateľ ukladá uchádzačom nasledovné povinnosti zamerané na ochranu dôverných 
informácií: 

17.10 Uchádzač vo svojej ponuke jednoznačne určí doklady a dokumenty (resp. ich časti), ktoré považuje za 
dôverné informácie, 

17.11 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, 

17.12 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 

17.13 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. 

 
18.  
Ekvivalent: 
18.1 Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledovných podmienok: 

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

- predložený ekvivalent bude zabezpečovať rovnaké alebo výhodnejšie funkcionality a funkčnosť 
predmetu zákazky ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na funkčnosť predmetu  
zákazky/zmluvy. 

18.2  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. 
18.3 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“. 

18.4  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 18.1 a 18.2. 

  
19.     
Predloženie ponuky (PRIESKUM PHZ): 
19.1 Ponuky sa predkladajú v určenej lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie 

dňom: 13.04.2022 o 09:00 hod.  
19.2 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. 
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19.3 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, Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači 
pri predkladaní elektronickej ponuky dodržali nasledovné komunikačné formáty v súlade s Výnosom 
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej 
správy pri zverejňovaní súborov na webovej stránke: 

 1. (.pdf, .html, .htm, .xhtml, .odt, .txt, .docx) pri textových súboroch, 
 2. (.ods, .xlsx) výstupy pri súboroch obsahujúcich tabuľky, 
 3. (.zip, .tar, .gz, .tgz, .tar.gz) pre kompresiu súborov, 
 4. (.gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, jif, .tif, .fiff, .svg, .png) pri grafických súboroch. 
19.4 V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať. 
19.5 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). 
19.6 Elektronická ponuka sa vloží vyplnením ponukového formulára a vložením požadovaných dokladov a 

dokumentov v systéme ELENA  umiestnenom na webovej adrese https://e-lena.sk/. 
19.7 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. 

19.8 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. 

19.9 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. 

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

20.  
Doplnenie, zámena a odvolanie ponuky: 
20.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk. 
20.2 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. 

20.3 Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvotnej ponuky.  
 
21.  
Otváranie ponúk (PRIESKUM PHZ): 
21.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 13.04.2022 o 11:00 hod. na adrese: Košice Región Turizmus, Bačíkova 

7, 040 01 Košice, Slovenská republika, kontaktná osoba: podľa bodu 1. tejto výzvy. 
21.2 Otváranie ponúk bude neverejné (bez účasti uchádzačov), 
21.3 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. 

21.4 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 
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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. 

 
22.  
Konflikt záujmov: 
22.1 Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 ZVO dozvie o konflikte záujmov, prijme primerané opatrenia 

a vykoná nápravu  s cieľom  zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov. 
22.2 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 
 

23.  
Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní: 
23.1 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. 

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

24.  
Výsledok prieskumu trhu: 
Výsledkom prieskumu trhu bude určenie predpokladanej hodnoty zákazky.  

Ak sa na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk doručených na základe tejto výzvy a určených na 
stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky preukáže, že predpokladaná hodnota zákazky bude nižšia ako finančný 
limit uvedený v § 5 ods. 3 písm. b) ZVO, bude verejný obstarávateľ pokračovať zadávaním zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 117 ZVO, pričom pre určenie úspešného uchádzača a výber dodávateľa na daný predmet zákazky 
využije verejný obstarávateľ aj vyhodnotenie informácií získaných z cenových ponúk predložených na základe tejto 
výzvy, pokiaľ s daným postupom oslovený záujemca súhlasil potvrdením v Prílohe č. 1: Cena predmetu zákazky, 
tejto výzvy. Vyhodnotenie ponúk bude prebiehať spôsobom podľa bodu 13 tejto výzvy. 
 
V takom prípade bude postup výberu dodávateľa: proces zadávania zákazky s nízkou hodnotou  nasledovný: 

 
 

25.  
Doplnenie cenovej ponuky o doklady v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou: 
Verejný obstarávateľ vyzve záujemcu, ktorý sa zúčastnil prieskumu trhu na základe tejto výzvy a ponúkol verejnému 
obstarávateľovi najnižšiu konečnú zmluvnú cenu za predmet zákazky v EUR, a ktorý zároveň súhlasil s využitím 
cenovej ponuky predloženej v rámci prieskumu trhu, ako podkladu na vyhodnotenie všetkých cenových ponúk 
v postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou, na predloženie nasledovných dokladov a dokumentov, pokiaľ tieto 
neboli už predložené v cenovej ponuke: 

 
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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a) Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov na strane uchádzača, vypracované v štruktúre podľa 
prílohy č. 2 tejto výzvy, podpísané podľa bodu 14.8 tejto výzvy 

b) Návrh Zmluvy vypracovaný podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy: 
  -  predložený návrh Zmluvy musí obsahovať a zachovať všetky podmienky uvedené v návrhu zmluvy 

v Prílohe č. 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 
zmluvy podľa Prílohy č. 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 uprednostňuje predloženie návrhu zmluvy v 
stanovenej štruktúre, 

  - návrh Zmluvy musí byť podpísaný podľa bodu 14.8 tejto výzvy. 
 
26.  
Vyhotovenie ponuky: Doplnenie dokladov v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
26.1  Doplnenie dokladov musí byť vyhotovené písomne v elektronickej podobe (scan, formát PDF), ktorá 

zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Doplnenie dokladov musí byť vyhotovené nezmazateľným 
atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, 
ktorého obsah je pre fyzickú osobu čitateľný (ak je to uplatniteľné). 

26.2  Ak dokumenty predložené v rámci doplnenia dokladov uchádzačom obsahujú osobné údaje, uchádzač je 
povinný postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov (predložiť súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov zo strany verejného 
obstarávateľa a anonymizovať osobné údaje v ponuke predloženej v elektronickej forme, a podobne). 

26.3 Uchádzač predkladá doklady v rámci doplnenia svojej ponuky v elektronickej podobe do systému ELENA, 
umiestnenom na webovej adrese: https://e-lena.sk/, a to v lehote na doplnenie svojej ponuky podľa 
požiadaviek uvedených v samostatnej výzve na predloženie dokladov. 
 
Verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia 
dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných 
bodov. 
 

27.  
Prijatie ponuky: 
27.1 Ak doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo ponuka nebude spĺňať 

požiadavky na predmet zákazky, uvedené v tejto výzve, takáto ponuka nebude verejným obstarávateľom 
prijatá a bude oslovený druhý uchádzač v poradí, ktorý verejnému obstarávateľovi v novo zostavenom 
poradní podľa kritéria určeného v bode 13 ponúkol najnižšiu zmluvnú cenu.. 

27.2 Na základe kritéria na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný 
obstarávateľ oznámi, že uspel. 

27.3 Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, 
s oznámením, že neuspeli a s uvedením dôvodu neúspešnosti a to prostredníctvom elektronického 
komunikačného systému ELENA. 

27.4 S uchádzačom, ktorý splní požiadavky stanovené v tejto výzve a zároveň ponúkne verejnému 
obstarávateľovi najnižšiu konečnú celkovú zmluvnú cenu v EUR za poskytnutie predmetu zákazky, verejný 
obstarávateľ uzatvorí Zmluvu. Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená až po kontrole a 
odsúhlasení verejného obstarávania zo strany výkonného riaditeľa Košice Región Turizmus. 

27.5 Uvedené platí v prípade ak nenastanú okolnosti na strane verejného obstarávateľa, ktoré by viedli k 
neakceptovaniu výsledkov v rámci zadávania zákazky podľa § 117 ZVO.  

27.6 Verený obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje vyššie uvedeným spôsobom, v 
súlade so Smernicou o verejnom obstarávaní s uplatnením ustanovenia § 117 ZVO z dôvodov, že proces 
postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je upravený v ZVO, pričom  pre vyhodnocovanie 
predložených cenových ponúk v súvislosti  s ich využitím na postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou 
a pre výber zmluvného partnera pre dodanie predmetu zákazky bude uplatňovať základné princípy 
verejného obstarávania. 



 

10 
 

Košice Región Turizmus 
 Hlavná 48, 040 01  Košice 

IČO: 42319269, DIČ: 2023656833 
web: www.kosiceregion.com 

27.7 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora2 a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

 
28. 
Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: 
Projekt s kódom SKHU/1902/1.1/059 a SKHU/1902/1.1/060 v rámci programu Interreg V-A SKHU. 
 
Záver: 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo: 
- nevyužiť predložené cenové ponuky ako podklad pre výber zmluvného partnera v postupe zadávania zákazky 

s nízkou hodnotou,  
- nezaradiť cenovú ponuku do vyhodnocovania ak uchádzač nepreukázal v predloženej cenovej ponuke 

splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa alebo iným spôsobom bude jeho predložená cenová ponuka 
neprijateľná. 

 
Za poskytnutú cenovú ponuku Vám vopred ďakujeme. 
 

 

S pozdravom 

 
        JUDr. Lenka Vargová Jurková 
                                                                                                                          Výkonná riaditeľka 
             Košice Región Turizmus 
 

 

 

Prílohy výzvy: 
Príloha č. 1:   Cenová ponuka  

Pozn.: v predmetnej prílohe sa musí nachádzať text: Súhlasím s tým, aby bola táto cenová ponuka 
vyhodnotená v následnom zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ak to bude uplatniteľné: áno/nie 

Príloha č. 2:  Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov na strane uchádzača  
Príloha č. 3.  Návrh Zmluvy  
 
 
 

 
2 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 


