Výzva na predloženie cenovej ponuky
Na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet obstarávania: „Autobusová doprava Lučenec -Telgárt“
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa – podľa § 7 ods. 1 písm. d)
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:
E-mail:
Telefón:
Web:

Región Horehronie
oblastná organizácia cestovného ruchu
Nám. gen. M.R. Štefánika3, 977 01 Brezno
42299381
2023505330
Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka
riaditel@horehronie.sk
+421 915 076 085
www.horehronie.sk

(2) Identifikácia predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je:
• zabezpečenie dopravnej služby – cena za kilometer
• Skibus v období 4. január až 15. marec 2020 počas každého víkendu s kapacitou 45 osôb
medzi zástavkami: Lučenec - Telgárt, podľa grafikonu v prílohe a uverejneného na
stránke www.horehronie.sk. Predpokladaná hodnota zákazky za celé obdobie prepravy
je 7502,00 bez DPH.
•

Cestovné grafikony, typy použitých autobusov a počty autobusov môžu byť operatívne
menené a upresňované podľa vzájomnej dohody obidvoch strán v závislosti na priebehu
zimnej lyžiarskej sezóny.

• Podmienkou prepravy je polep autobusu s logom Horehronie, KOCR Banskobystrický
kraj Turizmus a Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý zabezpečí Objednávateľ
• Odovzdávanie denných štatistík prevezených osôb
Špecifikácia predmetu:
Výsledkom obstarávania bude Zmluva o spolupráci pri poskytovaní prepravných služieb,
v ktorej bude uvedená cena za prejdený kilometer a stojné za hodinu. Predpokladaná
hodnota zákazky podľa § 6 ZVO je 1,50€ s DPH na kilometer a cena za stojné 10€ za
hodinu s DPH.
(3) Financovanie predmetu obstarávania
Zákazka bude financovaná z vlastným prostriedkov organizácie OOCR Región Horehronie.
(4) Lehoty a predloženie cenovej ponuky

Predloženie cenovej ponuky:

do 13.12.2019 do 12,00 hod.
Osobné doručenie do kancelárie Región Horehronie
OOCR, alebo e-mailom na adresu info@horehronie.sk,
prípadne poštou.

V prípade doručenia poštou, obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu
predkladateľa ponuky (meno a sídlo) a označenie „Súťaž – Autobusová doprava Lučenec Telgárt - Neotvárať“. V prípade neuvedenia tohto označenia neručíme za predčasné
otvorenie obálky. V prípade doručenie emailom, predmet emailu musí byť označený „Súťaž
– Autobusová doprava Lučenec - Telgárt“
(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať: názov zákazky – predmet obstarávania, obchodné meno,
sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, kontaktná osoba, tel. číslo, e-mail, bankové spojenie, platca /
neplatca DPH, cenovú kalkuláciu, podpis zodpovednej osoby, pečiatka.
Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej
ponuke upozornia. Ponuky musia byť predložené v slovenskom, príp. českom jazyku.
(6) Kritérium hodnotenia
1.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude výška cenovej ponuky za kilometer
a cena za stojné za hodinu.
(7) Ostatné informácie
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o spolupráci pri poskytovaní prepravných
služieb. Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako
súčasť dokumentácie tejto zákazky.
V Brezne, dňa 15.11.2019
......................................................
Ing. Petra Ridzoňová Hlásniková
výkonná riaditeľka

