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Výzva na predloženie ponuky 

 

Mesto Giraltovce  
Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 

 
 
 

Názov,  
sídlo - Adresa vybraného dodávateľa  

 
 
Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Mesto Giraltovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) 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 

 
„ Spolo čne podporujeme regionálne dedi čstvo – doprava“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávate ľa:  

Verejný obstarávate ľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Názov verejného obstarávate ľa:  Mesto Giraltovce  

Sídlo:  Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 

Štatutárny zástupca:  Mgr.Ján Rubis, primátor mesta 

IČO:  321 982   

DIČ:   2020778760 

IČ DPH:   Nie je platcom DPH 

Tel.:         +421 54 7322447 

Fax:         + 421 54 732 2301 

Mobil: +421 905 515071 

Kontaktná osoba: Ing. Emil Mati 

E-mail:     sekretariát@giraltovce.sk 

Internetová stránka: www.giraltovce.sk 

Bankové spojenie:   VÚB Bardejov a.s. 

Číslo účtu.:               SK24 0200 0000 0000 1872 3522 

2. Miesto predloženia/doru čenia ponuky:  

Mestský úrad Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce, sekretariát primátora mesta, 
II.nadzemné podlažie; 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Jaroslava Bakaľárová, Ing. Emil Mati; 
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4. Predmet obstarávania: (predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky) 
Predmetom obstarania je záväzok poskytovateľa poskytnúť službupre objednávateľa  pre zákazku 
„ Spolo čne podporujeme regionálne dedi čstvo – doprava “.   
 

Víťazný uchádzač poskytne pre verejného obstarávateľa – objednávateľa prepravné službyna veľtrhy 
cestovného ruchu, ktoré sa budú konať v dňoch 12.-14.01.2018 v meste Oslo Nórsko a v dňoch 
01-04.02.2018 v meste Brusel, Belgickov špecifikácii a množstve nasledovne:  

 
- zabezpečiť dopravné služby na prepravu 6 osôb, pre príručnu cestovnú batožinu 

v minimálnej celkovej hmotnosti 120 kg  
- zabezpečiť prepravu nákladu v hmotnosti pre veľtržný stánok minimálne 360 kg a objeme (3-
krát tvar kvádra dĺžka120 cm,výška150 cm, šírka 80 cm,  

- zabezpečiť prepravu nákladu v hmotnosti pre propagačný materiál 40 kg; 
 
             Predpokladaná výsledná vzdialenosť do Osla a Bruselu je 6 700 km, súčaťou služby bude aj 
mestská     
             preprava osôb a tovaru v mestách Oslo a Brusel vo vzdialenosti cca 40 km. 

Predpokladaný finančný náklad pre predmet zákazky je 8 040 EUR s DPH. 
Uchádzači spracujú cenu za poskytnutú službu celkom v členení bezDPH, DPH, cena vrátane 
DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť vosvojej ponuke. 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obsta rávania:  
Zmluva o poskytnutí služby podľa § 610 zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších zmien; 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstará vania): 
Uchádzač predloží ponuku na prepravné služby na veľtrhy cestovného ruchu, ktoré sa budú konať 

v dňoch 12.-14.01.2018 v meste Oslo Nórsko a v dňoch 01.-04.02.2018 v meste Brusel, 
Belgickov predpokladanej výslednej vzdialenosti 6 700 km v špecifikácii a množstve nasledovne:  

 
- zabezpečiť dopravné služby na prepravu 6 osôb, pre príručnu cestovnú batožinu 

v minimálnej celkovej hmotnosti 120 kg; 
- zabezpečiť prepravu nákladu v hmotnosti pre veľtržný stánok minimálne 360 kg a objeme (3-
krát tvar kvádra dĺžka120 cm,výška150 cm, šírka 80 cm; 

- zabezpečiť prepravu nákladu v hmotnosti pre propagačný materiál 40 kg; 
 

            Predpokladaná výsledná vzdialenosť do Osla a Bruselu je 6 700 km, súčaťou služby bude aj  
mestská     
            preprava osôb a tovaru v mestách Oslo a Brusel vo vzdialenosti cca 40 km.  
 
      Ostatné požiadavky na ponuku: 

Počas realizácie predmetu zákazky sa Dodávateľ zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne platné 
právne predpisy na území štátov, cez ktoré sa bude preprava realizovať. 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby prepravná trasa bola rýchla, bezpečná a efektívna.Verejný 
obstarávateľ predpokladá využiť efektívnu, bezpečnú a najrýchlejšiu trasu podľa itinerára 
uvedeného v prílohe č.1 pre OSLO a v prílohe č.2 pre BRUSEL. 

 
7. Predpokladaná hodnota zákazky:   

6 700v EUR bez DPH; 
 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

Štáty Európskej únie; 

9. Lehoty na dodanie a dokon čenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  
V primeraných lehotách, ktoré zodpovedajú tomu, aby poverené osoby verejného obstarávateľa a náklad 
boli prepravené: 
a) z mesta Giraltovce do mesta OSLO, na adrese Radisson BLU Park Hotel Fornebuparken P.O. 

Box 185, N-1325 Lysaker, Norway dňa 11.01.2018 do 16 hodiny; 
b) z mesta Giraltovce mestaBrusel, na adreseBrussels ExpoPlace de Belgique 1, 1020 Bruxelles 

dňa 31.01.2018 do 16 hodiny; 
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V primeraných lehotách, ktoré zodpovedajú tomu, aby poverené osoby verejného obstarávateľa a náklad 
boli prepravené do: 
c) z mesta OSLO, na adrese Radisson BLU Park Hotel Fornebuparken P.O. Box 185, N-1325 

Lysaker, Norway do mesta Giraltovce s odchodom z Osla dňa 14.01.2018 o 20 hodine; 
d) z mesta Brusel, na adreseBrussels ExpoPlace de Belgique 1, 1020 Bruxelles do mesta 

Giraltovces odchodom z Bruselu dňa 04.02.2018 o 13 hodine. 
Verejný obstarávateľ predpokladá využiť efektívnu a najrýchlejšiu trasu podľa itinerára uvedeného 
v prílohe č.1 pre OSLO a v prílohe č.2 pre BRUSEL. 
 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky : 

Bez úhrady sú súčasťou tejto výzvy; 

11. Financovanie predmetu zákazky:  
Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a vlastných 
finančných prostriedkov verejného obstarávateľa prostredníctvom projektu s názvom: „Spolo čne 
podporujeme regionálne dedi čstvo – doprava “. 
Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou 
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 30 dní odo dňa jej doručenia 
kupujúcemu po splnení predmetu zmluvy. Cena uvedená v podpísanej zmluve je záväzná počas 
celého obdobia zmluvy.  

12. Lehota na predloženie ponuky: 18.12.2017 do 9 hodiny; 

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne  

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 
       Kritériom na hodnotenie ponúk je celková najnižšia konečná cena v Eurách.  

              Uchádzač s najnižšou cenou bude vyhodnotený ako úspešný. 
              V cene budú zahrnuté všetky náklady súvisiace s prepravou (automobil, pohonné hmoty, poplatky    
              na užívanie spoplatnených ciest, transfery cez vodné toky a moria, ubytovanie šoférov, stojné v 

uvedených dňoch v mestách Oslo a Brusel ap.) šiestich osôb a nákladu 520 kg z mesta Giraltovce 
do Osla a do Bruselu a späť do mesta Giraltovce. 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v jednom vyhotovení v slovenskom jazyku a v mene 
EUR. Ponuka uchádzač vloží do  samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Vonkajší obal 
ponuky musí obsahovať: 
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1; 
- adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta 

podnikania uchádzača; 
- označenie súťaže je „Sú ťaž- Neotvára ť“ , heslo je „Doprava Ve ľth“.  
Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Ponuky po predložení nie je možné meniť ani dopĺňať. 
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná 
oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí 
lehoty na predkladanie ponúk. 
 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklad y a údaje :  

a. Identifika čné údaje uchádza ča: (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. 

b. Návrh uchádza ča na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk  
Ponuková cena musí byť predloženájednou sumou za celok. 
Fotokópia dokladu o oprávnení dodáva ť tovar.  
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpiszo 
živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na 
základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.  
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16. Otváranie ponúk: 18.12.2017 o 12 hodine  

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 18.12.2017 o 12 hodine v kancelárii oddelenia výstavby 
Mestského úradu v Giraltovciach, ulica Dukelská 75. Uchádzači musia splniť podmienky súťaže 
a podmienky účasti. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo 
neúspešnosť ich ponuky. 

 
17. Postup pri otváraní ponúk:  

Na otvárení ponúk sa môžu zúčastniť oprávnení konatelia uchádzača resp. nimi splnomocnené 
osoby. 

18. Lehota viazanosti ponúk : Do 30.01.2018. 

19. Osoby ur čené pre styk so záujemcami a uchádza čmi:  

Kontaktná osoba k realizácií verejného obstarávania je Ing. Emil Mati, kontakt +421 905515071, 
emil.mati@giraltovce.sk; 

 
20. Ďalšie informácie verejného obstarávate ľa: 

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie 
doklady:  

- doklad o oprávnení poskytovať službu. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, 
u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia); 

- lehot splatnosť faktúry je minimálne 30 dní odo dňa doručenia faktúry; 
 
 
V Giraltovciach dňa 06.12.2017. 
 
S úctou, 
 
                                                                                     Mgr.Ján Rubis, primátor mesta 


