
                                 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
zákazka podľa § 9 ods. 9                                                       v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. v platnom znení       

 

                                     

Výzva na predloženie ponuky 

v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

a príkazu primátora č. 7/2014 

Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o VO 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Trnava                                             

IČO: 00313114  

Kontaktná osoba:  Mestský úrad v Trnave, Zuzana Královičová 

Obec (mesto): Trnava        PSČ: 917 71 

Ulica: Hlavná         Číslo: 5 

Telefón: 033/3236 387             Fax: 033/3236 400   

Elektronická pošta: zuzana.kralovicova@trnava.sk      

Internetová adresa: www.trnava.sk  

 

2. Názov zákazky (tovary, služby alebo práce):  

Organizácia tematickej zážitkovej exkurzie v Trnave 

 

3. Miesto dodania: 

Mesto Trnava, Odbor priemyselného parku a inovačných procesov, Hlavná 1, Trnava 

  

4. Kód CPV: 

63515000-2 – Služby cestovného ruchu 

 

5. Predmet zákazky:     

Predmetom zákazky je nový produkt cestovného ruchu - organizácia tematickej zážitkovej 

exkurzie v Trnave pre aktérov cestovného ruchu. 
Dodávateľ služby pripraví a zrealizuje pilotnú tematickú zážitkovú exkurziu pre aktérov 

pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu s perspektívou vytvorenia nového zážitkového produktu 

cestovného ruchu pre domácich i zahraničných turistov.  

 

Minimálne podstatné prvky produktu cestovného ruchu, ktoré dodávateľ má zahrnúť do 

svojej ponuky: 

- turistická prehliadka mesta s výkladom o mestských a sakrálnych pamiatkach, 

- návšteva mestskej veže, 

- prehliadka mestského opevnenia s výkladom, 

- návšteva ostatných pamiatok a pozoruhodností mesta bude ponechaná na dodávateľovi, 

- do programu exkurzie bude zahrnutá cca hodinová obedová prestávka, ktorá zahŕňa obedné 

občerstvenie turistov (poskytnuté obedové menu zodpovedajúce rozsahu 3 chodov a nápoj 

pre každého z účastníkov exkurzie s možnosťou výberu mäsitého a bezmäsitého pokrmu), a 

to formou navrhnutou dodávateľom. 

Dodávateľ môže navrhnúť ďalšie vlastné prvky alebo aktivity produktu cestovného ruchu. 

 

Ďalšie špecifiká predmetu zákazky: 

- tematická zážitková exkurzia musí byť opakovane realizovateľná, 

- hlavnú tému exkurzie navrhne dodávateľ vo svojej ponuke,  

- produkt musí byť trvalo udržateľný pre rôzne cieľové skupiny, domácich i zahraničných 

návštevníkov, 

- tematickej zážitkovej exkurzie sa zúčastní 17 osôb, 

- termín realizácie exkurzie - mesiac október 2014 (konkrétny termín bude určený po 

vzájomnej dohode partnerov projektu - Mesto Trnava a Mesto Břeclav s dodávateľom 

služby, 

- dĺžka trvania exkurzie – cca 4 hod.  

- začiatok exkurzie – pracovný deň týždňa, najskôr od 9.00 hod.  

http://www.trnava.sk/
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6. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby:    

Začiatok:             podpisom príkaznej zmluvy 

Ukončenie: najneskôr do 27.10.2014 

 

7. Hlavné podmienky financovania a obchodné podmienky:   

a) Predmet zákazky je financovaný v rámci implementácie projektu cezhraničnej 

spolupráce SR – ČR 2007-2013 Spoznajme naše mestá – Trnava a Břeclav. Tento 

projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Projekt je 

financovaný systémom refundácie, predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu 

mesta Trnava.  

b) Maximálny limit pre predpokladanú hodnotu zákazky je stanovený na 3 200,- eur. 

c) S úspešným uchádzačom uzavrie verejný obstarávateľ príkaznú zmluvu podľa § 724 

a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení súťaže vyzve úspešného uchádzača na 

predloženie zmluvy. 

d) Uchádzač navrhne zmluvné podmienky, ktoré zohľadnia konkrétne špecifiká uchádzača 

a ktoré považuje za nutné uviesť a sú nevyhnutné na riadne plnenie Zmluvy. 

Ustanovenia však nemôžu byť v rozpore s podmienkami uvedenými v súťažných 

podkladoch.  

e) Vzor zmluvy tvorí oddelenú prílohu súťažných podkladov. Uchádzač doplní 

identifikačné údaje a údaje, zodpovedajúce navrhovanému plneniu súťažných kritérií 

(kvalita, cena). 

f) Preddavky nebudú poskytnuté. Príkazníkovi bude uhradená celková dohodnutá odmena 

po riadnom ukončení predmetu zmluvy.  

 

8. Spôsob ocenenia 

Uchádzač musí v cene zákazky uviesť každú  položku, ktorá je súčasťou ponúkaného produktu 

cestovného ruchu, pre túto položku uvedie aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom 

jednotkovej ceny a množstva.  

Ponukový rozpočet si spracuje uchádzač vo vlastnej réžii. 

 

Uchádzač uvedie: 

a) Jednotkovú cenu za 1 položku/aktivitu bez DPH, tiež jednotkovú cenu vrátane DPH. 

b) Cenu za všetky položky/aktivity spolu bez DPH a vrátane DPH. 

 

Uchádzač zároveň uvedie, či je platcom DPH. 

 

9. Podmienky účasti, za ktorých bude uzavretá príkazná zmluva:          

Uchádzač predloží 

a) Doklad o oprávnení podnikať - fotokópiu s uvedením požadovanej činnosti k 

predmetu zákazky, t.j. výpis z obchodného registra alebo iného relevantného registra 

resp. potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné 

obstarávanie. Originál, resp. úradne overenú kópiu dokladu doloží vybratý uchádzač 

pred podpisom zmluvy.  

b) Zoznam referencií na podobný predmet zákazky za uplynulé 2 roky.  

 

10. Lehota / miesto na predkladanie ponúk: 

- do 16.9.2014 

 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Mesto Trnava, Hlavná ulica č 1, 917 71 Trnava  

alebo osobne v podateľni Mestského úradu v Trnave, Trhová ulica č. 3, Trnava. 

 

Uchádzač predloží ponuku  

- v písomnej forme  
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- v uzavretom obale  

- s označením NEOTVÁRAŤ  

- heslom „Organizácia tematickej zážitkovej exkurzie v Trnave – OPPaIP”  

- osobne alebo poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk. 

 

11. Obsah ponuky: 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.  

 

Ponuka musí obsahovať: 

a) krycí list ponuky s uvedením názvu a sídla uchádzača a ceny podľa bodu 8 tejto výzvy, 

b) hlavnú tému organizovanej zážitkovej exkurzie, 

c) popis aktivít v rámci exkurzie, 

d) predpokladaný časový harmonogram exkurzie, 

e) popis, v čom spočíva atraktívnosť a originalita navrhnutého produktu cestovného ruchu, 

f) predstavu marketingovej propagácie produktu do budúcnosti, 

g) predstavu udržateľnosti produktu na trhu cestovného ruchu, 

h) ponukovú cenu, resp. ponukový rozpočet, 

i) doklady podľa bodu 9 tejto výzvy, 

          

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Pri výbere dodávateľa bude dôraz kladený predovšetkým na atraktivitu, originalitu a 

udržateľnosť produktu CR.  

Komisia pre vyhodnotenie ponúk bude hodnotiť došlé ponuky s ohľadom na dôležitosť dvoch 

stanovených kritérií (prvé kritérium je najvyššieho významu): 

1. kvalita (váha 70 %) 

2. cena (váha 30 %) 

 

13.     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:     
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo  

- neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku 

finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania, 

- zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená (§ 46 zákona 

o VO). 

Uchádzač bude oboznámený písomne o úspešnosti svojej ponuky. 

 

 

V Trnave 4.9.2014 

 

 

 

Ing. Viera Vančová, PhD. 

  vedúca Odboru priemyselného parku  

  a inovačných procesov 


