
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Obec Potvorice, Obecný úrad Potvorice 2, 916 25 Potvorice 
 

 
 

Výzva k súťaži  
(Podprahová zákazka podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z.) 

         
 
1.      Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ  : Obec Potvorice 

Sídlo :  Obecný úrad, Potvorice 2, 916 25 Potvorice  

štatutárny zástupca :  Ľubomír Malo, starosta 

IČO :  00311936 

Tel./fax : 032 779 71 26 / 032 779 76 22 

Mobil : 0905 385 444 

e-mail : obecpotvorice@stonline.sk 
 

1.A Adresa a kontaktné miesto, na ktorých možno získať súťažné podklady a doplňujúce 

informácie: 
 KOODIS spol. s r.o. Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa, tel./fax: 0317704193 
 
2.     Názov zákazky:  „Podpora rozvoja cestovného ruchu – prezentácia regiónu“  

Kód klasifikácie produkcie: 22100000-1, 39294100-0, 79970000-4. 
 
3. Zdroj finančných prostriedkov: 

Financovanie bude zo štrukturálnych fondov EÚ, z Operačného programu 
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 3 Cestovný ruch, opatrenie 3.2 
Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska.  

 
4. Opis služby: 

 Publikácia danej lokality – produkcia, tlač, preklady, pohľadnice – tlač, reklamné 
a propagačné materiály, elektronická prezentácia regiónu na CD – produkcia a výroba. 

 
5. Poskytovanie súťažných podkladov:  

Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady každému záujemcovi, ktorý doručí 
písomnú žiadosť na adresu KOODIS spol. s r.o. Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa, tel./fax: 
0317704193 do 23.6.2010. Súťažné podklady budú odovzdané prihláseným záujemcom 
osobne na adrese KOODIS spol. s r.o., Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa (Ing. Július Kelemen 
mobil. 0905607388).  

 
6.      Typ zmluvy:  zmluva o poskytnutí služby   
           
7. Rozsah ponuky :  cenová ponuka na celý predmet obstarávania. 
 
8. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  25 965,00 EUR 
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9. Splnenie podmienok účasti treba preukázať:  
• dokladom o  oprávnení podnikať , resp. potvrdením o  zapísaní do zoznamu podnikateľov 

z ÚVO - originál alebo overená kópia. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v 
Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v 
odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

 
10. Obsah ponuky:  

• doklady na plnenie podmienok účasti, 
• cenová ponuka na celý rozsah prác. 

 
11. Lehota na predloženie ponuky: 30.06.2010 do 8,00 hod. 
 
12. Vysvetľovanie: 

 Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov bezodkladne, najneskôr do troch 
pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom; 
záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím 
lehoty na predkladanie ponúk. 

 
13. Lehota na realizáciu služby:  od 07/2010 do 12/2011 
  

14.    Otváranie obálok s ponukami:  Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 
30.06.2010 o 12,00 hod. v kancelárii KOODIS s.r.o. Šaľa. Na otváraní ponúk sa môžu 
zúčastniť oprávnení zástupcovia uchádzačov,  ktorí predložili ponuky. Na otváraní obálok s 
ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. 

 
15. Lehota viazanosti ponuky: 30.09.2010 
 
16. Kritériá na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena s DPH 
 
17. Ďalšie informácie:  v prípade nepridelenia finančných prostriedkov sa súťaž zruší. 
 
 
Vypracoval: Ing. Július Kelemen  

         

 

Dátum:        09.06.2010                

Schválil:  Ľubomír Malo 
      starosta obce 


