
 

 

 

 

 

Výzva na predloženie CP v zákazke na poskytnutie služby 

„Prevádzka turistického vláčika v sezóne 2020“ 
 

na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnomm obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

     Verejný obstarávateľ Vás v rámci vykonávania prieskumu trhu vyzýva na predloženie cenovej 

ponuky na predmet zákazky na poskytnutie služby 

 
„Prevádzka turistického vláčika v sezóne 2020“ 

 
za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.  

 

     Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstrávaní v znení neskorších predpisov.  

 

     Pokiaľ predložená cenová ponuka nepresiahne výšku finančných prostriedkov 29.000 € bez DPH / 

34.800 € s DPH, ktorú je podľa rozpočtových možností verejného obstarávateľa prípustné vynaložiť 

na obstarávanú službu, predložená ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.  

 

     Ak predložená ponuka presiahne výšku 29.000 € bez DPH / 34.800 € s DPH, bude pre verejného 

obstarávateľa neprijateľná.  

 

     Ponuku je možné predložiť elektronicky na e-mailovú adresu marta.haronikova@nocr.eu 

s uvedením predmetu správy „CP – Prevádzka TV“ alebo zaslať v listinnej podobe v uzatvorenej 

obálke s označením „CP – Prevádzka TV“ na korešpodenčnú adresu verejného obstarávateľa: 

Štefánikova tr. 1, 949 01 Nitra.   

Spolu s cenovou ponukou pre účely prieskumu trhu požadujeme predložiť minimálne neoverenú 

kópiu oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky (resp. internetový výpis zo ŽR, OR) a originál 

alebo naskenovaný originál čestného vyhlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní (tlačivo čestného vyhlásenia je v prílohe).  

 

     V prípade, ak ponuka bude vyhodnotená ako úspešná aj pre účely výberového konania, uchádzač 

bude povinný doplniť ponuku o listiny preukazujúce splnenie podmienok špecifikácie predmetu 

zákazky (uvedené najmä v bode 3. D/ špecifikácie predmetu zákazky ) v lehote do 3-och dní od výzvy 

verejného obstrávateľa (pokiaľ tieto listiny nezaslal uchádzač už skôr spolu s predloženou cenovou 

ponukou). V prípade nepredloženia požadovaných listín úspešným uchádzačom, je verejný 

obstarávateľ oprávnený osloviť a pre uzatvorenie zmluvy vybrať v poradí úspešnosti ďalšieho 

nasledujúceho uchádzača, ktorý najneskôr v lehote 3-och dní od výzvy verejného obstarávateľa 

predloží listiny preukazujúce splnenie podmienok špecifikácie predmetu zákazky (uvedené najmä 

v bode 3. D/ špecifikácie predmetu zákazky). 
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     Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 30.06.2020 do 13.00 hod. (listinné ponuky musia byť 

do konca lehoty doručené na korešpondenčnej adrese verejného obstarávateľa – Štefánikova tr.1,            

949 01 Nitra)  

 

     V rámci cenovej ponuky požadujeme predloženie cenovej ponuky v členení cena bez DPH, DPH vo 

výške 20% a cena s DPH, príp. uvedením informácie, že uchádzač nie je platca DPH. Cenová ponuka 

musí predstavovať celkovú kontraktačnú ponuku na celé obdobie poskytovania služby v súlade 

s priloženou špecifikáciou predmetu zákazky. Celková cena zákazky zaŕhňa cenu za predpokladaný 

počet kilometrov 3.454 km vrátane stojného a všetkých ostatných nákladov dopravcu na 

poskytovanie služby s tým, že získané cestovné z predaja cestovných lístkov bude tržbou 

poskytovateľa a na základe toho uchádzač vypočíta a predloží konktraktačnú ponuku. Súčasťou 

cenovej ponuky musí byť zároveň vyšíslenie ceny na 1km pripadajúcej na variabilné prevádzkové 

náklady vláčika na km, ktoré budú odpočítané od kontaktačnej ceny alebo pripočítané ku 

kontraktačnej cene z dôvodu vopred nepredpokladaných zmiem (výluk, obchádzak) na trase vláčika – 

bližšie viď v bode 4. špecifikácie predmetu zákazky. 

  

      

     S pozdravom     

  

 

 

         PhDr. Ján Vančo, PhD. 

         predseda predstavenstva NOCR 

 

 

 

Prílohy: 

Špecifikácia predmetu zákazky 

Grafikon, cestovné  

Čestné vyhlásenie 

 

 

 

 

 

 

 


