
 

Projekt: Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch 
Spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu 

Slovenskej republiky. 

 

 

Príloha I: Špecifikácia požadovaného predmetu zákazky 

Názov zákazky: Verejné obstarávanie dodávateľa stavebných prác „Turisticko-informačné 

centrum“ 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Osadné 

Sídlo: Osadné 100, 06734 Nižná Jablonka 

Štatutárny zástupca: Mgr. Róbert Mikuláško – starosta obce 

IČO: 00323357 

DIČ: 2020794578 

Tel.: +421 57 7798124 

Fax.: +421 57 7798124 

Internetová stránka: www.osadne.ocu.sk 

Kontaktná osoba: Nadežda Mikulášková 

e-mail: obec.osadne@azet.sk 

Zákazka sa bude realizovať v rámci projektu Karpatské koľajky – po stopách úzkokoľajových železníc 

v Karpatoch (Úloha: Budovanie sprievodnej infraštruktúry) financovaného z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  v rámci výzvy PL-SK 2014-2020 – 1. 

os „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“, v súlade s Pokynmi 

Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 (kód ITMS: 

PLSK.01.01.00-18-0168/17-00).  

 

Opis predmetu zákazky: 

Rozsah predmetu zákazky:  

Komplexné zabezpečenie komplexného procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavebných 

prác „Turisticko-informačné centrum“ pozostávajúce z vybudovania turisticko-informačného centra, 

http://www.osadne.ocu.sk/
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objekt bezbariérový s priestorom pre uskladnenie bicyklov a parametrami danými v projektovej 

dokumentácií . 

Realizácia verejného obstarávania zahŕňa najmä: 

- vypracovanie súťažných podkladov,  

- vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, 

- sumarizácia záujemcov o účasť vo verejnom obstarávaní, 

- vyhodnotenie podmienok splnenia účasti záujemcov, 

- zaslanie výziev záujemcom na predloženie ponuky, 

- zaslanie súťažných podkladov, 

- sumarizácia záujemcov, ktorí predložili ponuku, 

- vypracovanie oznámení o úspešnosti/neúspešnosti  ponuky uchádzačov, 

- odoslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania uchádzačom, 

- súčinnosť pri procese zazmluvnenia    

v  súlade s príručkou k procesu verejného obstarávania k programu spolupráce V-A Poľsko – 

Slovensko  

(https://sk.plsk.eu/documents/19504/0/PRILOHA+8.2+Príručka+k+procesu+VO+v_2.0). 

Predpokladaný termín dodania: 

Od  11/2019 najneskôr do 05/2020 (predpokladaný termín začatia výstavby Turisticko-informačného 

centra). 

Miesto dodania predmetu zákazky: 

Obec Osadné, Osadné 100, 067 34 Nižná Jablonka 

https://sk.plsk.eu/documents/19504/0/PRILOHA+8.2+Pr�ru�ka+k+procesu+VO+v_2.0

