Obec Liptovská Kokava, Stará 390, 032 44 Liptovská Kokava
Tel.: 044 529 7133, Fax: 044 529 7100, Mobil: 09187067189, E-mail:obec.lk@stonline.sk

Číslo mikroprojektu:

INT/ET/ZA/1/I/B/0011

Projekt : „Obnova historicko-prírodných objektov pre zachovanie a propagáciu Liptova a Gminy Poronin“

v rámci 1.výzvy na predkladanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekty v rámci
strešných projektov s vedúcim partnerom Zväzkom Euroregión “Tatry“ z Programu Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014-2020

Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre verejného obstarávateľa v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), na zákazku, ktorá v zmysle §2
ods.5 písm. o) Zákona nie je bežne dostupná na trhu a v súlade s §5 ods.4 Zákona je definovaná ako zákazka
s nízkou hodnotou na poskytnutie služby, ktorej postup zabezpečenia je definovaný v § 117 Zákona
Č. j. : 207/2017

V Liptovskej Kokave 05.06.2017

1.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Liptovská Kokava
Sídlo :
Ul. Stará 390, 032 44 Liptovská Kokava
Zastúpené :
Ing. Július Porubän, starosta obce
IČO :
00 315 389
DIČ :
202 058 14 64
Bankové spojenie : OTP BANKA SLOVENSKO
Číslo účtu :
8629807/5200
E – mail :
<obec.lk@stonline.sk>,
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Dana Kičinová
Adresa : Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón : 0910 955 456, 044 – 5224411, e-mail: dana.kicinova@gmail.com
Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach :
zmluvných aj technických : Ing. Július Porubän, starosta obce

2.

Druh zákazky : zákazka na poskytnutie služby. Výsledkom prieskumu bude zmluva s peňažným plnením.
Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie predmetu zákazky.
CPV kód : 72310000 -1 spracovanie údajov
Rozsah predmetu zákazky je určený výkazom výmer a súťažnými podkladmi.

3.

Názov zákazky :

„Obnova historicko-prírodných objektov pre zachovanie a propagáciu Liptova a
Gminy Poronin“ - E - Produkt

4. Miesto poskytnutia služby :
a.) Web portál – bude umiestnený ako záložka web stránky obce Liptovská Kokava a ako záložka na web
gminy Poronin v poľskom jazyku
b.) Mobilná aplikácia – bude voľne prístupná bez obmedzenia miesta
c.) GPS navigácia – bude voľne šírená a prístupná bez obmedzenia miesta a bude súčasťou mobilnej
aplikácie
5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania bez jeho delenia a bez variantných riešení.
1

Obec Liptovská Kokava, Stará 390, 032 44 Liptovská Kokava
Tel.: 044 529 7133, Fax: 044 529 7100, Mobil: 09187067189, E-mail:obec.lk@stonline.sk

Predpokladaná cena zákazky je určená v rozsahu : cena bez DPH je 19 000,-€.
6. Obhliadka miesta: v prípade dodania predmetu zákazky ohliadku miesta verejný obstarávateľ neorganizuje,
avšak záujemca môže vykonať obhliadku miesta, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré
bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu
záujemcu. Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie ohliadky miesta stavby, je kontaktnou osobou
starosta obce Ing. Július Porubän, tel. kontakt : +421 918 706 189
7. Opis predmetu zákazky:
Hlavným cieľom „E-produktu“ bude udržať návštevníka v okruhu obce Liptovská Kokava, ktorá je súčasťou
širšieho okolia zahŕňajúceho územie Horného Liptova.
E-produkty budú teda návštevníkovi regiónu spojnice Liptovská Kokava - Poronin poskytovať úplný prehľad
možností aktívnej a poznávacej turistiky v širšom okolí Liptovskej Kokavy, ktoré budú vychádzať z už
jestvujúcich aj novo navrhovaných cyklotrás a chodníkov a zaujímavostí. Obyvateľ a návštevník regiónu
Horného Liptova bude informovaný o novej cyklo - turistickej spojnici smerom na Poronin a s kultúrnohistorickými zaujímavosťami tohto regiónu so zameraní na historickú budovu informačného centra v
Poronine, ktorá sa plánuje v rámci tohto projektu obnoviť a odkiaľ vychádza celá trasa smerom na Slovenskú
stranu.
Záujmové územie, ktoré je predmetom informácií na Slovenskej časti je tvorené katastrami obcí :
 Liptovská Kokava
 Pribylina
 Vavrišovo,
 Liptovský Peter
 Jamník
 Hybe
 Východná
 Malužiná
 Vyšná Boca
 Nižná Boca
 Závažná Poruba
 Kráľová Lehota
a doplnkovými oblasťami tvorenými katastrami obcí :
 Liptovský Ján
 Demänová
 Žiar
 Partizánska Ľupča
Spracovateľ „E-produktov“ musí v tomto území zdokumentovať fotograficky a popisne všetky
zaujímavosti cestovného ruchu a kategorizivať ich v minimálnom rozsahu:
- remeslá (napr. baníctvo, ovčiarstvo atď.),
- folklór a zaujímavosti histórie obcí,
- ľudová architektúra,
- sakrálna architektúra,
- historické bojiská,
- historické osídlenia,
- pamätné izby, domy a budovy,
- múzeá a muzeálne inštalácie v prírode,
- prírodné výtvory a výskyt prírodnin (živí a neživá príroda),
- vyhliadkové miesta a miesta pre pozorovanie prírody s popisom panorám,
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- oddychové miesta.
Rovnakým spôsobom pristúpi spracovateľ aj k zaradeniu informačných podkladov do „E-produktov“ za
poľskú časť územia.
Spracovateľ „E-produktov“ zabezpečí a zaradí zaujímavosti cestovného ruchu z Poľskej oblasti na základe
konzultácií s polským partnerom a doplnení ich na základe vlastného mapovania a dokumentácie na
poľskom území a to - Gmina Poronin a vybrané oblasti Gminy Koscielisko.
E-produkty budú slúžiť ako produkt udržateľného cestovného ruchu, preto výber jednotlivých lokalít a s nimi
spojených aktivít musí rešpektovať aj požiadavky vyplývajúce z aktuálnych podmienok ochrany prírody a
krajiny v predmetnom území. Spracovateľ musí túto problematiku riešiť v spolupráci s odborne
spôsobilou osobou pre oblasť spracovania dokumentácie ochrany prírody, výsledkom bude písomné
stanovisko takejto osoby k E – produktu. Súhlasné stanovisko - posúdenie odborne spôsobilej
osoby pre oblasť spracovania dokumentácie ochrany prírody, bude súčasťou odovzdávacieho
a preberacieho protokolu medzi verejným obstarávateľom a dodávateľom.
Všetky činnosti súvisiace s prípravou podkladov pre „E-produkt“, zabezpečí spracovateľ v rámci svojich
nákladov. Záverečné stanovisko – posúdenie „E-produktu“ odborne spôsobilou osobou pre oblasť
spracovania dokumentácie ochrany prírody je súčasťou Spoločných činností, najmä položky č. 15 výkazu
výmer "vytvorenie písomnej dokumentácie e-produktov".
V rámci projektu budú vytvorené nasledovné tri E-produkty ( označené ako A,B a C):
A. Informačný web portál:
- užívateľský výber trasy v regióne Horného Liptova v nadväznosti na spojnicu Liptovská Kokava Poronin podľa voliteľných záujmov ( v min. rozsahu remeslá, baníctvo, ovčiarstvo, folklór, ľudová
architektúra, sakrálna architektúra, historické bojiská, historické osídlenia, pamätné - izby -domy budovy, múzeá a muzeálne inštalácie v prírode, prírodné výtvory, vyhliadkové miesta, miesta pre
pozorovanie prírody, oddychové miesta)

-

Zobrazenie každej lokality bude obsahovať :
1.) polohu
2.) fotodokumentáciu
3.) vybavenosť (stravovanie, hygiena, parkovanie, zabezpečenie bicykla)
4.) popis
priebežne aktualizovaný kalendár regionálnych podujatí s určením miesta, budú zobrazované aj v
mapovom podklade,
informácie o aktuálnych podmienkach na trasách, počasí vrátane miestnych webkamier a o
bezpečnostných podmienkach.

B. Mobilná aplikácia:
- bude obsahovať rovnaký obsah ako informačný web portál a bude slúžiť návštevníkom regiónu na
okamžitú orientáciu priamo v teréne
C. GPS navigácia :
- súbory pre lokalizáciu jednotlivých zaujímavostí v území obsiahnutých na web portáli pre GPS prístroje,
ktoré budú typu GPX a budú voľne šíriteľné bez obmedzenia miesta.
V rámci vytvorenia „E- produktov“ dodávateľ vypracuje aj ich písomnú dokumentáciu obsahom ktorej,
budú získané informácie prezentované na webe, v mobilnej aplikácii vrátane GPS navigácie.
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Na funkciu „E-produktov“ sa nebudú inštalovať žiadne komunikačné externé zariadenia.
8. Zdroj finančných prostriedkov: Stavba bude financovaná z rozpočtu obce a z finančných prostriedkov z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
9. Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky: jún 2017 až október 2017.
10. Podmienky získania a poskytovania súťažných podkladov:
Súťažné podklady, resp. ich vysvetlenie, môžete získať na adrese:
Dana Kičinová, Moyzesova 177, 033 01 Lipovský Hrádok, tel. kontakt: 0910955456,
dana.kicinova@gmail.com. Záujemca doručí žiadosť emailom, poštou, resp. osobne.
Súťažné podklady budú zároveň zverejnené na web stránke obce Liptovská Kokava.

email :

11. Oprávnení uchádzači – podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ elektronicky (emailom) vyzve na predloženie ponuky min. troch záujemcov, o ktorých vie
z vlastných skúseností resp. získaných informácií, že sú držiteľmi oprávnenia na poskytnutie tejto služby.
Verejný obstarávateľ u ostatných uchádzačov si na základe identifikačného čísla (IČO) overí, túto podmienku
v databáze Obchodného alebo živnostenského registra. V prípade, že verejný obstarávateľ zistí, že
uchádzač takýmto oprávnením (na automatizované spracovanie dát ) nedisponuje, bude tento uchádzač
z vyhodnotenia vylúčený.
12. Spôsob predloženia ponuky :
Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky, predloží iba jednu cenovú ponuku.
Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v uzatvorenom obale poštou, osobne alebo kuriérom v termíne do :
14.06.2017 do 15:00hod. miestneho času.
Adresa doručenia : Obec Liptovská Kokava, Obecný úrad, Ul. Stará 390, 032 44 Liptovská Kokava
Označenie obálky cenovej ponuky :
- Adresa doručenia
- Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
- Označenie : „Prieskum trhu – Neotvárať“
- Označenie heslom: „ E – produkt“
13. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a.) Návrh ceny podľa vzoru prílohy č.1., t.j. cena musí byť uvedená bez DPH, DPH20% a s DPH, ak
uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v cenovej ponuke. V návrhu na plnenie kritéria uvedie uchádzač
aj telefonický a emailový kontakt, zodpovednú osobu za prieskum trhu (identifikačné údaje) a tento návrh
musí byť podpísaný uchádzačom. Ak tieto údaje neuvedie v návrhu ceny, predloží samostatný list
s identifikačnými údajmi.
b.) Ocenený výkaz výmer – Rozpočet
14 . Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk:
Otváranie obálok aj vyhodnotenie ponúk je neverejné a uskutoční sa v rámci termínu 14.06.až 15.06.2017
na adrese Obecného úradu v Liptovskej Kokave
15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlo ich uplatnenia:
Vyhodnotenie vykoná starosta obce a jediným kritériom je cena.
Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili požiadavky na obsah ponuky v súlade s bodom
7/, 11/ a 13/ tejto výzvy.
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Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky bez DPH a pri
uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.
Hodnotenie ponúk podľa stanoveného kritéria:
Ponuke s najnižšou celkovou cenou bude určené prvé poradie -1bod. Ostatné ponuky budú zaradené do
poradia podľa výšky ponúknutej celkovej ceny (druhé poradie – 2 body, atď.) a budú kvalifikované ako
neúspešné.
16. Podmienky verejného obstarávateľa:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky, resp. účasťou na ohliadke
miesta, znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledky
prieskumu. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v zmysle súťažných podmienok v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania
– prieskumu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden uchádzač
nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným
obstarávateľom, ak bude predložená iba jedna ponuka alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých
bola súťaž (prieskum) vyhlásená a nebolo možné ich predvídať.
Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky
17.Zmluvný vzťah – po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom emailom odoslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia.
Výsledkom prieskumu trhu bude uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom.
- Verejný obstarávateľ odošle návrh zmluvy o dielo úspešnému uchádzačovi na pripomienkovanie
a starosta obce dohodne s úspešným uchádzačom súčinnosť s podpisom zmluvy.
- Zmluva bude uzavretá v súlade s podmienkami týchto súťažných podkladov a ponukou úspešného
uchádzača.
- Zmluva bude uzatvorená v súlade s §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom
znení v súlade s podmienkami týchto súťažných podkladov a ponukou úspešného uchádzača. Úspešný
uchádzač berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je povinný v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií povinný zverejniť uzavretú
zmluvu o dielo. Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy doloží originál dokladu na oprávnenie poskytnúť
požadovanú službu
- Záruka za E - Produkty : bude 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela
- Poskytovateľ služby bude počas záručnej doby vykonávať bezplatný servis e-produktu na základe
požiadaviek objednávateľa,
- Poskytovateľ služby bude počas trvania projektu (5 rokov) priebežne monitorovať informácie o podujatiach
týkajúcich sa cestovného ruchu vo vymedzenom regióne a následne ich v rámci e-produktu po dohode
s verejným obstarávateľom aktualizovať,
- Poskytovateľ zaškolí pracovníka určeného objednávateľom pre administrovanie e-produktu
- Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi
a to za dielo skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená
zásielka alebo bola osobne prevzatá starostom obce a dátum prevzatia bude potvrdený jeho podpisom.
Prílohou faktúr musí byť súpis fakturovaných služieb.
- Preddavok objednávateľ neposkytne a splatnosť faktúr je stanovená do 14dní. Cena za dodanie predmetu
zákazky bude uhradená na základe max. dvoch faktúr.
Prvá faktúra bude uhradená za dodávku služby „Web portál
Druhá faktúra bude uhradená za dodávku služieb „Mobilná aplikácia“ a „GPS navigácia
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- Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 3 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov
môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúra
k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
- Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
zisťovací protokol potvrdený starostom obce. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 3
pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak
v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúra k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
- Úhrada faktúr bude zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí jednotlivých služieb – diela starostom obce,
vrátane skúšobnej prevádzky a predloženia súhlasného stanoviska – odborného posúdenia odborne
spôsobilej osoby pre oblasť spracovania dokumentácie ochrany prírody na určený produkt.
- Verejný obstarávateľ bude požadovať v zmluve, aby úspešný uchádzač sa zaviazal strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky, kedykoľvek počas platnosti zmluvy
o poskytnutí nenávratného príspevku, a to oprávnenými osobami a taktiež poskytnúť potrebnú súčinnosť.
- Termín začatia diela „E – produktu“ : do 5 dní od účinnosti zmluvy o dielo medzi úspešným
uchádzačom (dodávateľ – poskytovateľ) a verejným obstarávateľom (objednávateľ)
- Termín ukončenia diela ako celku – dodania služieb „E-produktu“ do : 31.10.2017
Termín na dodanie služby „Web portál“ - najneskôr v termíne do 31.8.2017
Termín na dodanie služieb „Mobilná aplikácia“ a „GPS navigácia“- najneskôr termíne do 31.10.2017
- Zmluva je platná dňom podpisu a účinná po dni jej zverejnenia na web stránke obce v zmysle osobitných
predpisov
18. Platnosť ponuky uchádzača je stanovená do 31.10.2017.
Schválil: Ing. Július Porubän, starosta obce

.....................................................

Vypracoval: Dana Kičinová

.....................................................

Súťažné podklady tvorí :
a.) Výzva na predloženie ponuky
b.) Príloha č. 1 – Návrh plnenia kritéria a identifikačné údaje
c.) Príloha č. 2 - Výkaz výmer
d.) Príloha č. 3 – Charakteristika e-produktov
Predpoklad – harmonogram VO :
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)
h.)
i.)

Verejné obstarávanie: 06/2017
Zverejnenie na web stránke obce: 05.06.2017
Odoslanie výzvy min. trom uchádzačom na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa: 05.06.2017
Odoslanie informácie na e-mail: zakazkycko@vlada.gov.sk :05.06.2017
Možnosť požiadať o súťažné podklady: od zverejnenia výzvy do termínu predloženia ponuky do 14.06.2017
Predloženie ponuky: 14.06.2017 do 15.00 hod.
Otváranie ponúk neverejné – predpoklad : 14. 06. až 15.06.2017
Vyhodnotenie a elektronické oznámenie výsledkov všetkým uchádzačom: 16.06. až 19.06.2017
Rokovanie o podmienkach a podpise zmluvy : do 22.06.2017
6

Obec Liptovská Kokava, Stará 390, 032 44 Liptovská Kokava
Tel.: 044 529 7133, Fax: 044 529 7100, Mobil: 09187067189, E-mail:obec.lk@stonline.sk

7

