Výzva na predloženie cenovej ponuky za účelom stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, na
základe ktorej je možné záväzne určiť úspešného uchádzača na poskytnutie služieb na:
-

Dodanie služieb: Zabezpečenie dopravy počas kooperačnej aktivity, ktoré sa uskutoční
v Uherskom Brode v termíne 13.06.2022 – 14.06.2022
v rámci projektu: „DOBROVOĽNÍCTVO NEPOZNÁ HRANICE“ Interreg V-A Slovenská republika – Česká
republika
1. Identifikačné údaje obstarávateľa:
Obchodný názov: Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.
Adresa: Komenského 2622/48, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca: Mgr. Katarína Janurová
IČO: 37905783
DIČ: 2021786393
IČ DPH: _
Bankové spojenie: Prima banka Slovenskom, a.s.
IBAN: SK97 5600 0000 0003 5447 3008
2. Typ zmluvného vzťahu: objednávka
3. Miesto a lehota dodania služby: Uherský Brod a lehota podľa bodu 4.
4.

Opis predmetu zákazky:

4.1 Predmetom zákazky je zabezpečenie dopravy vrátane všetkých súvisiacich služieb (náklady na

vodiča, poplatky v zahraničí – diaľnice, tunely, parkovanie apod..., rozdiel ceny PHM, mzda
druhého vodiča) nevyhnutných na zabezpečenie dopravy účastníkom workshopu v Uherskom
Brode v termíne 13.-14.06.2022 k projektu Dobrovoľníctvo nepozná hranice v rámci
Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, pričom pre
účastníkov workshopu budú zabezpečené služby v následnom rozsahu:

Česká republika, 13.06.2022 – 14.06.2022 – max. 12 osôb
Zabezpečenie dopravy:
13.06.2022 – Žilina – Uherský Brod /cca 120 km – zdroj: Google Maps/
14.06.2022 – Uherský Brod – Žilina /cca 120 km – zdroj: Google Maps/
Spolu: cca 240 km + náklady na vodiča/čov – zahrnúť do ceny prepravy (stravné a nocľažné) +
poplatky na území Slovenskej republiky a Českej republiky (diaľnice, parkovanie apod.)

Fakturovaný rozsah služby bude zodpovedať skutočnému rozsahu jej poskytnutia.
5.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie cenovej ponuky na celý
predmet zákazky

6.

Variantné riešenie: Neumožňuje sa.

Projekt je podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy
pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

7. Podmienky účasti v prieskume trhu na stanovenie PHZ:
-

Predloženie cenovej ponuky vo forme:
Názov položky

Jedn. cena za 1
km bez DPH

Jedn. cena za 1
km s DPH

Celková cena s
DPH

Cena po zľave

Doprava
v termíne
13.06.2022 –
14.06.2022
Ponuku vypracujte bez DPH, vrátane DPH a prípadných zliav. Ponuku môžeme vylúčiť
v prípade nedodržania podmienok verejného obstarávania.

*V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozorní a uvedie
cenu celkom.

Predloženie identifikačných údajov uchádzača v rozsahu:
Obchodný názov:
Adresa:

8. Výber postupu a realizácie VO: Na základe predmetu zákazky a na základe stanovenia PHZ sa
predmet VO obstarávania formou prieskumu trhu ako zákazka s nízkou hodnotou do
5 000,00 € bez DPH.
9. Kritéria na hodnotenie: cena za vyhotovenie služieb; naplnenie predmetu požiadavky
10. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponuky:
a: Najneskôr do 31.05.2022 do 09:00
b: Doručenie cenovej ponuky elektronicky: hmacusova@razsk.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Helena Macušová

V Žiline, dňa 23.05.2022
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