
VÝZVA na predkladanie ponúk 

podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej aj „výzva“) a v zmysle Smernice č. 1/2014 verejného obstarávateľa 

pre projekt s názvom „Podpora cezhraničnej turistiky Púchovskej doliny a Hornolidečska“. 
 

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov: Združenie obcí Púchovská dolina 

Sídlo: Dohňany 68, 020 51 Dohňany 

IČO: 422 80 788 

Telefón: 042/4450912 

Fax: 042/4450916 

Kontaktná osoba: Ing. Milan Panáček 

e-mail: starosta@dohnany.sk 

2) Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Dohňany, Dohňany 68, 020 51 Dohňany 

3) Typ zmluvy: Zmluva o dodávke tovarov, 

4) Komplexnosť dodávky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí 

predložiť ponuku iba na celý predmet zákazky. 

5) Variantné riešenie: Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak 

súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 

hodnotenia a brané do úvahy. 

6) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: najneskôr do 31.5. 2014 

7) Stručný opis zákazky: Predmetom obstarávania sú vecné výdavky,  výdavky na 

publicitu v rámci podpory aktívneho turizmu v pohraničnej oblasti regiónov Púchovskej 

doliny a Hornolidečska. Výdavky pozostávajú z nasledovných položiek: 

a) turistický pas – 2000 ks,  

b) pamätná pečiatka – 44 ks,  

c) pamätný športový dres - 2000 ks, 

d) informačná brožúra – 2000 ks,  

e) pamätný plastový náramok – 2000 ks.  

Presné zadefinovanie jednotlivých požiadaviek tvorí Prílohu č.3 Opis predmetu zákazky. 

8) Slovník spoločného obstarávania: Podľa (CPV) sa jedná o tlačené výrobky a príbuzné 

produkty, ktorý je uvedený v CPV kódom:  Hlavný slovník: 22150000-6 – brožúry, 

30192153-8 – textové pečiatky, 22462000-6 - propagačný materiál 

9) Podmienky účasti: Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača  Oprávnenie realizovať 

predmet zákazky (kópia výpisu z Obchodného registra, resp. ekvivalentný doklad).  

10) Lehota na prístup k dokumentom: do 24.3.2014 

11)  Lehota na predkladanie ponúk: do 1.4. 2014 

12) Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: do 1.6. 2014 

13) Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude realizovať z vlastných zdrojov 

verejného obstarávateľa a z prostriedkov ERDF v rámci Operačného programu 

cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 a štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky na základe strešného projektu „Fond mikroprojektov“. 

14) Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom vrátane DPH 

 

V Dohňanoch, dňa 17.3. 2014 

 

 

    Ing. Milan Panáček 

    predseda združenia 


