
  
   
 
 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
 
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice ako verejný 
obstarávateľ plánuje zadať zákazku na predmet s názvom: „Vzdelávací program“.  
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné: 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Obstarávateľ: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 
Sídlo: Strojárenská 3, 040 01 Košice   
Zastúpený: Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., riaditeľ 
IČO: 31257402 
DIČ: 2021734902 
 
Kontaktná osoba: Mgr. Alena Kučeravcová 
Telefón: 055 / 68 22 818 
Fax: 055 / 68 22 813 
E-mail: alena.kuceravcova@arr.sk   
 

2. Názov predmetu zákazky: 
       „Vzdelávací program“ 
 
3. Opis predmetu zákazky: 

 
 
V rámci realizácie projektu Karpatská turistická cesta 2 je potrebné pre aktérov v regióne: 

I.) Vypracovať a zrealizovať vzdelávací program (lektorské zabezpečenie) na témy vzdelávania 
podľa požiadavky verejného obstarávateľa rozpracované do vzdelávacích balíkov (modulov). 
Vzdelávanie má byť realizované formou 3 trojdňových tréningov – každý pre max. 15 osôb  

Vzdelávací program musí zahŕňať tieto témy: 

A. Marketing v cestovnom ruchu  

Ako riadiť marketing, marketingové nástroje 

Marketingové prístupy v oblasti cestovného ruchu 

Marketing produktov a služieb v oblasti cestovného ruchu 

B. Partnerstvo kľúčových zainteresovaných v cestovného ruchu (sieťovanie) 

Dôvody pre spoluprácu a partnerstvo   

Partnerstvo v cestovnom ruchu a hľadanie optimálnej formy pre inštitucionalizáciu 

spolupráce 

Cezhraničná spolupráca s Ukrajinou – príležitosť   

C. Ponuka cestovného ruchu na Slovensku (územie KSK) 

 

Medzinárodný cestovný ruch, trendy, výhľady a zmeny očakávané v cestovnom ruchu 

Cestovný ruch a jeho alternatívne formy 

 



  
   
 
 

II.) Poskytnúť technicko-organizačné zabezpečenie pre 3 trojdňové tréningy (každý pre cca 15 osôb), 
pričom toto zabezpečenie bude zahŕňať:  

• zabezpečenie ubytovania (2 noci počas každého tréningu); miesto konania musí byť vo 
vhodnom zariadení na území Košického samosprávneho kraja,  

• zabezpečenie stravovania počas tréningov v rozsahu 3 x obed, 2 x večera, 6 x prestávka 
na občerstvenie počas každého tréningu),  

• zabezpečenie adekvátnych priestorov na vzdelávanie a materiálové zabezpečenie.  
 
Za zabezpečenie účastníkov vzdelávania je zodpovedný verejný obstarávateľ v spolupráci s partnermi 
projektu , v úzkej súčinnosti s ktorými  bude celá zákazka plánovaná a realizovaná.  
 
4. Požadovaný termín dodania zákazky: 

25. november 2013 -  20. jún 2014 
 
5. Predpokladaná maximálna cena zákazky bez DPH:  

 
9 462,50 EUR 

 
6. Podmienky účasti: 

 
Uchádzač okrem cenovej ponuky musí: 

a) preukázať odbornú spôsobilosť formou profesného životopisu min. 2 expertov, ktorí sa na 
realizácii zákazky budú podieľať s minimálne 1 referenciou súvisiacou s predmetom zákazky 
s uvedením kontaktných údajov na objednávateľa,  

b) predložiť kópiu aktuálneho dokladu (nemusí byť overená) o oprávnení podnikať resp. iný 
doklad oprávňujúci vykonávať požadované služby (napr. stanovy). 

 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické 
a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač 
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť 
využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti čestným vyhlásením 
podpísaným touto inou osobou alebo originálom resp. overenou kópiou platnej zmluvy o budúcej 
zmluve. 
 

7. Kritériá hodnotenia ponúk: 
 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena – cena za poskytnutie služby s DPH. 
 
8. Spôsob určenia ceny: 
a) Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu za zákazku podľa požadovaného rozsahu v nasledovnej 

štruktúre:  

Cena za vypracovanie a realizáciu vzdelávacieho programu (lektorské zabezpečenie): 

Položka Cena za osobodeň Počet osobodní Cena spolu 

Lektori (experti)     

 

Cena za technicko-organizačné zabezpečenie:  



  
   
 
 

Položka Jednotková 
cena / 1 
osoba 

Cena spolu za 
1 tréning pre 
15 osôb 

Cena spolu za 
3 tréningy 
(každý pre 15 
osôb) 

zabezpečenie ubytovania     

zabezpečenie stravovania - 3 x obed, 2 x večera, 6 x 
občerstvenie počas prestávok 

   

zabezpečenie priestorov a materiálové zabezpečenie N/A   

 
b) Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, uvedie konečné ceny a upozorní, že nie je platiteľom DPH. 
c) Uchádzač, ktorý je platiteľom DPH uvedie jednotkové ceny aj ceny spolu bez DPH aj vrátane DPH. 
d) Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky. 
e) Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky. V prípade že uchádzač je platiteľom 

DPH, bude hodnotená cena vrátane DPH.  
   
9. Podmienky financovania: 

Požadujeme financovanie formou faktúr s lehotou splatnosti min. 14 dní.   
 

10. Ďalšie informácie: 

Cenovú ponuku je potrebné doručiť emailom na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 1 do 15. 
11.2013 do 14:00.  
 

Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 18.11.2013 

 
V Košiciach, 8.11.2013 


