
1/1 
 

CoolTour.sk s.r.o.  

Tehlová 1496/4, 979 01 Rimavská Sobota, SR 

Balázs Csúsz – konateľ 

506 475 63 

2120415396 

- 

+421 911 280 965 

cooltour.sk@gmail.com  

SK84 0200 0000 0038 4769 6756 

      s . r . o .   

+421 911 280 965, cooltour.sk@gmail.com  

 Tehlová 1496/4, Rimavská Sobota 979 01, Slovakia, IČO: 50 647 563 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

 

Definovanie predmetu zákazky – špecifikácia požiadaviek: 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:  

Sídlo:  

Štatutárny zástupca:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:   

Tel.:  

E-mail:  

Číslo účtu (IBAN):  

Adresa hlavnej stránky  

verejného obstarávateľa (URL):          https://www.facebook.com/Sk.CoolTour 

 

2. Názov zákazky: 

„Externé riadenie projektu: Spoznajte svoj región na e-bicykloch“ 

 

3. Durh zákazky: 

Zákazka na dodanie služieb. 

 

4.Stručný opis zákazky:   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti: Riadenie projektov iných ako pre stavebné 

práce, konkrétnejšie „Externé riadenie hlavných aktivít projektu“ s kódom žiadosti o NFP: 

NFP313030ATL3, (kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-27).  

  

5. Zdroj finančných prostriedkov: 

Zákazka bude financovaná z nenávratného finančného príspevku poskytovateľom: Ministerstvo 

hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaný 

infraštruktúra konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako 

riadiaceho orgánu pre operačná program Integrovaná infraštruktúra, s kódom výzvy: OPII-

MH/DP/2020/11.3-27. 

 
6. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky: 

Projektový manažment, monitorovanie, finančné riadenie, komunikácia, dodržiavanie ustanovení 

zmluvy o poskytnutí NFP, poskytovanie poradenstva, administratívne úkony súvisiace s projektom, 

v časovom rozsahu bližšie popísanom v Žiadosti na predloženie cenovej ponuky. 

 

7. Minimálne oprávnenie externej kapacity:  
Externá kapacita na riadenie projektu musí mať oprávnenie (napr. v zmysle obchodného registra, alebo 

obdobný dokument o registrácií) na výkon činností týkajúcich sa riadenia projektov (napr. riadenie 

implementácie projektov financovaných z EÚ fondov a pod.). 
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CoolTour.sk s.r.o.  

Tehlová 1496/4, 979 01 Rimavská Sobota, SR 

Gábor Varga – konateľ 

506 475 63 

2120415396 

- 

+421908 604 776 

cooltour.sk@gmail.com  

SK84 0200 0000 0038 4769 6756 

      s . r . o .   
+421908 604 776, cooltour.sk@gmail.com  

 Tehlová 1496/4, Rimavská Sobota 979 01, Slovakia, IČO: 50 647 563 

ŽIADOSŤ NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

 

Spoločnosť CoolTour.sk s.r.o., Vás žiadame o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

“Externé riadenie projektu: Spoznajte svoj región na e-bicykloch“ – služba. 

 

1. Identifikácia:  

Názov:  

Sídlo:  

Štatutárny zástupca:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:   

Tel.:  

E-mail:  

Číslo účtu:  

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  
CoolTour.sk s.r.o., Tehlová 1496/4, 979 01 Rimavská Sobota, SR.   

 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky a osoba pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 
Gábor Varga – konateľ, cooltour.sk@gmail.com 

 

4. Predmet ponuky:  
Externé riadenie hlavných aktivít projektu s kódom žiadosti o NFP: NFP313030ATL3, (kód výzvy: 

OPII-MH/DP/2020/11.3-27). 

 

5. Cieľ projektu: 

Cieľom projektu, "Spoznajte svoj región na e-bicykloch", je, aby rodiny s deťmi, mladí ľudia a či aj menej 

športové tipy spoznali krásy svojho regiónu, so zachovaním svojho zdravia a šetrením životného prostredia. 

Plánujeme si otvoriť v Rimavskej Sobote požičovňu e-bicyklov. V pláne máme si zakúpiť 20 kusov e-

bicyklov s komponentmi a príslušenstvami, využiť marketingové služby na tvorbu webovej stránky, 

obstaranie reklamnej tabule, tlačovín, letákov, katalógov a brožúr. 

 

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom: objednávka.  

Objednávka bude platná jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom schválenia procesu 

verejného obstarávania poskytovateľom NFP: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako 

sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaný infraštruktúra konajúci v zastúpení 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačná program 

Integrovaná infraštruktúra, s kódom výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-27. 

 

7. Podrobný opis činnosti externého riadenia projektu:  
Projektový manažment, monitorovanie, finančné riadenie, komunikácia, dodržiavanie ustanovení zmluvy 

o poskytnutí NFP, poskytovanie poradenstva, administratívne úkony súvisiace s projektom. 

 

8. Minimálne oprávnenie externej kapacity: 

Externá kapacita na riadenie projektu musí mať oprávnenie (napr. v zmysle obchodného registra, alebo 

obdobný dokument o registrácií) na výkon činností týkajúcich sa riadenia projektov (napr. riadenie 

implementácie projektov financovaných z EÚ fondov a pod.).  

 

9. Miesto a termín dodania predmetu ponuky:  
CoolTour.sk s.r.o., Tehlová 1496/4, 979 01 Rimavská Sobota, SR.  
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10. Financovanie predmetu zákazky:  
Zákazka bude financovaná  NFP poskytovateľom: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako 

sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaný infraštruktúra konajúci v zastúpení 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačná program 

Integrovaná infraštruktúra, s kódom výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-27. 

 

11. Termín poskytnutia služby: 

Termín poskytnutia služby bude dojednaný počas realizácie projektu. 

Predpokladaná dĺžka externého riadenia projektu: 18 mesiacov. 

 

12. Lehota na predloženie ponuky:  

28.12.2020 do 12,00 h.  

 

13. Spôsob predloženia ponuky:  
LEN v elektronickej podobe na adresu: cooltour.sk@gmail.com 

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:  
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. V prípade rovnosti cien uchádzačov bude 

úspešná ponuka uchádzača, ktorý predložil ponuku skôr.  

 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
a. ponuka musí byť vyhotovená vo formáte .pdf ako sken (elektronická podoba ponuky).  

b. v slovenskom jazyku,  

c. podpísaná štatutárom alebo osobou poverenou na zastupovanie,  

d. neumožňuje sa predkladať variantné riešenia. Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky. 

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  

e. Požaduje sa, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

1) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, 

e-mail, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – 

príloha č.1 tejto výzvy.  

2) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – príloha č.2 tejto výzvy  

3) Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať službu:  

 PO - kópia výpisu z obchodného registra alebo  

 FO – kópia výpisu zo živnostenského registra.  

Požadované dokumenty uvedené v bode 15. písm. e) musia byť podpísané štatutárom alebo ním 

poverenou osobou a opečiatkované.  

 

16. Lehota viazanosti:  
do 31.12.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                            Gábor Varga 

                                                                                                           konateľ 

 

 

 

Prílohy:  

č.1 - Identifikačné údaje uchádzača  

č.2 - Návrh na plnenie kritérií  

mailto:cooltour.sk@gmail.com


 

     s . r . o .   
+421908 604 776, cooltour.sk@gmail.com  

 Tehlová 1496/4, Rimavská Sobota 979 01, Slovakia, IČO: 50 647 563 

 

Príloha č. 1  

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA 

 

“Externé riadenie projektu: Spoznajte svoj región na e-bicykloch“ 

 

Obchodné meno/názov: .................................................................................................... 

Adresa sídla uchádzača: ..................................................................................................... 

Zastúpený1: ........................................................................................................................ 

Registrovaný: .................................................................................................................... 

IČO: .................................................................................................................................. 

DIČ: ................................................................................................................................... 

IČ DPH: ............................................................................................................................. 

Číslo účtu (IBAN): .............................................................................................................. 

Kontaktná osoba: ................................................................................................................. 

Telefón: ................................................................................................................................ 

E-mail: ................................................................................................................................. 

 

 

 

V ..................................., dňa: .....................  

 

 

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

(meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača)  

 

 

1 štatutárny zástupca resp. zástupcovia  
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      s . r . o .   
+421908 604 776, cooltour.sk@gmail.com  

 Tehlová 1496/4, Rimavská Sobota 979 01, Slovakia, IČO: 50 647 563 

Príloha č. 2  

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

“Externé riadenie projektu: Spoznajte svoj región na e-bicykloch“ 

 

Uchádzač: ……...........................................................................................................  

 

Skúsenosti s riadením obdobných aktivít/projektov: 

V rámci tejto časti uveďte požadované informácie o projekte, na ktorom riadení ste sa podieľali a tento projekt je 

porovnateľný s našim projektom. Za obdobný projekt sa považuje projekt, ktorý bol spolufinancovaný z fondov 

EÚ alebo iných verejných zdrojov: 

- Názov poskytovateľa (uveďte názov subjektu, ktorý poskytol finančné prostriedky na realizáciu obdobného 

projektu): ....................................................................................................................................................................  

- Názov projektu (uveďte názov obdobného projektu): ........................................................................................ .... 

- Výška investície (uveďte výšku investície obdobného projektu): ........................................................................... 

- Vykonávané činnosti (uveďte činnosti súvisiace s riadením projektu, ktoré príslušná externá administratívna 

kapacita vykonávala v rámci obdobného projektu): ..................................................................................................  

Cena za celý predmet zákazky: 

Počet osobohodín 

Cena za 1 

osobohodinu v EUR 

bez DPH 

Cena za 1 

osobohodinu v EUR 

s DPH 

Celková cena za 

320 osobohodín 

v EUR bez DPH 

Celková cena za 

320 osobohodín 

v EUR s DPH 

320     

 

Cena v EUR bez DPH: ........................................................................................   

DPH 20% v EUR: ................................................................................................  

Cena v EUR vrátane DPH (cena celkom): ...........................................................  

Platca/neplatca DPH3  

 

 

V .................................., dňa: ...............................  

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

                                                                                                                                     Podpis4 

3 nehodiace sa prečiarknite  

4 meno a priezvisko štatutára uchádzača alebo ním poverenej osoby 
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2020. 12. 28. Gmail - Žiadosť na predloženie cenovej ponuky - Externé riadenie projektu

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0cd22b94ab&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-6252770803596650036&simpl=msg-a%3Ar-2236… 1/3

Varga Gábor <cooltour.sk@gmail.com>

Žiadosť na predloženie cenovej ponuky - Externé riadenie projektu 
5 üzenet

Varga Gábor <cooltour.sk@gmail.com> 2020. december 22. 11:15
Címzett: info@elct.sk

Dobrý deň,

žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky pre externé riadenie projektu.  
Podrobné informácie s prílohami posielame pre Vás v prílohe.

S úctou

Gábor Varga

CoolTour.sk s.r.o. 
Tel.: +421908 604 776  - SK
         
Facebook: fb.me/Sk.CoolTour

Tehlová 1496/4
Rimavská Sobota 979 01
IČO: 50 647 563

Žiadosť na predloženie cenovej ponuky - Externé riadenie projektu.pdf 
920K

Igor Sivy <sivy@elct.sk> 2020. december 27. 11:59
Címzett: Varga Gábor <cooltour.sk@gmail.com>
Másolatot kap: info@elct.sk

Dobrý deň,

 

Na základe žiadosti predkladáme cenovú ponuku - Externé riadenie projektu. K ponuke prikladáme výpis z ORSR
(.asice aj .pdf). Výpis je elektronicky podpísaný.

 

S pozdravom

 

 

Ing. Igor Sivý CSc.

Riaditeľ

 

ELCT, s.r.o.

tel:0908%20604%20776
http://fb.me/Sk.CoolTour
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0cd22b94ab&view=att&th=176a3b226868e7ff&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kizsvoqg0&safe=1&zw


2020. 12. 28. Gmail - Žiadosť na predloženie cenovej ponuky - Externé riadenie projektu

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0cd22b94ab&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-6252770803596650036&simpl=msg-a%3Ar-2236… 2/3

Infolinka: +421 917 333 017 | Mobil: +421 905 606 413 | E-mail: sivy@elct.sk | Web: www.elct.sk | Facebook:
www.facebook.com/elctsk

Sídlo: Gemerská 3, 040 11  Košice

IČO: 47599171 | DIČ: 2023999120 | IČ DPH: SK2023999120 | Údaje o zápise: Okresný súd Košice I, oddiel: Sro, číslo vložky:
35095/V

Bankový kontakt: Tatrabanka, a.s., SK53 1100 0000 0029 2190 8434, SWIFT: TATRASKBX

[Az idézett szöveg el van rejtve]

3 melléklet

vypis orsr elct 201223.pdf 
79K

vypis orsr elct 201223.asice 
63K

ELCT-ponuka.pdf 
958K

Varga Gábor <cooltour.sk@gmail.com> 2020. december 27. 12:08
Címzett: Igor Sivy <sivy@elct.sk>

Dobrý deň prajem pán Ing. Igor Sivý CSc.,

ďakujem Vám veľmi pekne za predloženú ponuku a za Vašu ochotu!  
Žiaľ medzi tým sme museli z interných dôvodov znížiť "počet osobohodín" na 320. Keby ste boli ochotní nám prepísať
na tieto hodiny, boli sme veľmi radi. Žiadosť s novými podmienkami sme Vám poslali v poslednom maili.  
Ale zároveň posielam Vám znova v prílohe.

Za prípadné otázky a za skorú odpoveď Vám po pred ďakujeme!

S úctou

Gábor Varga   

CoolTour.sk s.r.o. 
Tel.: +421908 604 776  - SK
        
Facebook: fb.me/Sk.CoolTour

Tehlová 1496/4
Rimavská Sobota 979 01
IČO: 50 647 563

[Az idézett szöveg el van rejtve]

2 melléklet

Žiadosť na predloženie cenovej ponuky - Externé riadenie projektu.doc 
208K

Žiadosť na predloženie cenovej ponuky - Externé riadenie projektu.pdf 
920K

Igor Sivy <sivy@elct.sk> 2020. december 28. 10:04
Címzett: Varga Gábor <cooltour.sk@gmail.com>
Másolatot kap: info@elct.sk
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2020. 12. 28. Gmail - Žiadosť na predloženie cenovej ponuky - Externé riadenie projektu

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0cd22b94ab&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-6252770803596650036&simpl=msg-a%3Ar-2236… 3/3

Dobrý deň,

 

Na základe žiadosti predkladáme cenovú ponuku - Externé riadenie projektu. K ponuke prikladáme výpis z ORSR
(.asice aj .pdf). Výpis je elektronicky podpísaný.

 

S pozdravom

 

 

[Az idézett szöveg el van rejtve]

3 melléklet

vypis orsr elct 201223.asice 
63K

vypis orsr elct 201223.pdf 
79K

ponuka elct.pdf 
1177K

Varga Gábor <cooltour.sk@gmail.com> 2020. december 28. 10:18
Címzett: Igor Sivy <sivy@elct.sk>

Dobrý deň prajem pán Ing. Igor Sivý CSc.,

ďakujem Vám veľmi pekne za predloženú ponuku a za Vašu ochotu! O výsledku Vás budeme informovať.

S úctou!

Gábor Varga

CoolTour.sk s.r.o. 
Tel.: +421908 604 776  

Facebook: fb.me/Sk.CoolTour

Tehlová 1496/4
Rimavská Sobota 979 01
IČO: 50 647 563

[Az idézett szöveg el van rejtve]

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0cd22b94ab&view=att&th=176a8971d4d6cbbd&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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tel:0908%20604%20776
http://fb.me/Sk.CoolTour
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Prilaha i. I

IDENTITIKAENE UDAJE UCHADZAEA

"Extern6 riadenie projektu: spoznajte svoj regi6n na e-bicykroch,,

Obchodn6 meno/n6zov:

Adresa sidla uchfdzada:

Zasthpenyr

Registrovanf':

rco:

DId:

te nps:

eislo ridtu (IBAN):

Kontaktn6 osoba:

Telefon:

E-mail:

V Ko5iciach, d{n 28.12.2020

I itatufimy zostilpca resp. zastupcovia

ELCT, s.r.o.

Gemersk6 3, 04011 Ko5ice

Ing. Igor Sir!, CSc.

Okresnf sfd KoSice I, oddiel: Sro, dislo vloZky: 350954/

4759917t

2023999120

sK2An999t20

sK53 1 I 0000000029219a8$4

lng. Igor Siv!', CSc.

+4219t7 *3 An
info@elct.sk

Ing. Igor Sivj, CSc., ELCT, s.r.o., riaditel'a Statut6r

L(1100 00fr, m20 2ts0

tl Xolrco3.
a7590 t 7 t, OFH:

tlYob:



s.tr.o.
+ 421 908 604 77 6, cooltour.sk@gmail.com

50 647 q63t"hlorA 14q6/A 3i i Sohnta q7g 01 Slovakia.
Priloha i. 2

NAvnn Nn Pr,NENrrc $nrrfnri
'oExtern6 riadenie projektu: Spoznajte svoj regi6n na e'bicyklocho'

Uch6dzad: ELCT, s.r.o.

Skrisenosti s riadenirn ob4obnfch atitivit/nroiektov:

V rimci tejto dasti uved'te poZadovan6 inform6cie o projekte, na ktorom riadeni ste sa podielali a tento projektje

porovnatefnj' s na$im projekiom. Za obdobnj'projekt sa povaluje projekt, ktorf bol spolufinancovanf z fondov

EO alebo inlich verejnj'ch zdrojov:

-Nizov poskytovateloa (uvedte ndzov subjefuu, ktory poskytalfinanini prostriedlcy na realiz&ciu obdobniho

projektu): Ministerstvo Bkolstva, vedy, vi'skumu a Sportu SR

-Nfzov projektu (uvedle ndzov obdobniho projetAu) r Rozvoj IT zrudnosti pre potreby trhu pr6ce v Ko5ickom

kraji prostrednicwom vytvorenia arealizbcie programov celoiivotn6ho vzdel6vania

-Yf5kainvestiele (uve{teuj,Shtinvesticieabdobndhoprojektu): NFP18505326EUR

- Vykon:lvan{ Einnosti (uvedte iinnosti stivisiace s riadenim prajektu, ktari prtsluind externd administrativna

kapacita vytrondvah v rdmci obdobndho projektu); cel6 riadenie projektq v ramci llor6ho sme boli prijimatelom

my, sme vykonAvali v r6mci internj.ch kapacit (projektovj,, finanEnf manaZ6r, manah$ monitorovania

a administrativny pracovnik)

Centza

Cena v EUR bez DPH:

DPH}OYI v EUR:

Cena v EUR vr6tane DPH (cena celkom)

Platcalrry*# DPH:

V KoSiciach, dira 28.12.2020

2 480,00 EUR

496,00 EUR

2 976,00 EUR

,/\

2 976,00 EUR2 480,00 EUR9,30 EUR320 7,75 EUR

sK53

Xolie6l1
rC o++r:

00ff) m2g 2100
tiYob:

Ing. Igor Sivj', CSc.

B.r.o.

E-nnd:
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Číslo dožiadania : el-85528/2020/V

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Košice I
k dátumu 23.12.2020

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 35095/V

I. Obchodné meno

ELCT, s.r.o.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Gemerská 3
Názov obce: Košice
PSČ: 040 11
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 47 599 171

IV. Deň zápisu: 24.01.2014

V. Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
2. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečného spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
5. Počítačové služby
6. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
7. Vydavateľská činnosť
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
spojených s prenájmom
9. Prenájom hnuteľných vecí
10. Administratívne služby
11. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
12. Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre
Štrukturálne fondy a Kohézny fond
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13. Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre
Štrukturálne fondy a Kohézny fond
14. Technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov
z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
15. Vedenie účtovníctva
16. Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb
17. Prevádzkovanie kvízov spočívajúcich v odpovediach na otázky alebo v preukázaní
vedomostí a zručností, ak je výsledok hry určovaný v prevažnej miere na základe
preukázania vedomostí alebo zručností
18. Prevádzkovanie hier a tombol, ak herná istina neprekročí sumu 1500 eur
19. Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
20. Reklamné a marketingové služby
21. Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
22. Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
23. Prieskum trhu a verejnej mienky
24. Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
25. Verejné obstarávanie
26. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
27. Projektový manažment
28. Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
29. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov (anglický jazyk)
30. Odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie

VII. Štatutárny orgán: konateľ

Meno a priezvisko: Ing.  Igor  Sivý,  CSc.
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Žriedlová 14
Názov obce: Košice
PSČ: 040 01
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 23.06.1960
Rodné číslo: 600623/6258

Vznik funkcie: 24.01.2014

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
Štatutárnym orgánom spoločnosti sú konatelia, ktorí sú oprávnení konať v mene
spoločnosti a za ňu podpisovať samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v
písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Ing.  Igor  Sivý,  CSc.
Bydlisko:
Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
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Žriedlová 14
Názov obce: Košice - mestská časť Staré Mesto
PSČ: 040 01
Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 7 500,000000  EUR ( Peňažný vklad )
Rozsah splatenia: 7 500,000000  EUR

IX. Výška základného imania

7 500,000000  EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

7 500,000000  EUR

Výpis zo dňa 23.12.2020



2020. 12. 28. Gmail - Žiadosť na predloženie cenovej ponuky - Externé riadenie projektu

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0cd22b94ab&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar6204908773589854894&simpl=msg-a%3Ar62065… 1/2

Varga Gábor <cooltour.sk@gmail.com>

Žiadosť na predloženie cenovej ponuky - Externé riadenie projektu 
2 üzenet

Varga Gábor <cooltour.sk@gmail.com> 2020. december 22. 10:36
Címzett: Papp Andrea <papp.andi31@gmail.com>

Dobrý deň,

žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky pre externé riadenie projektu.  
Podrobné informácie s prílohami posielame pre Vás v prílohe.

S úctou

Gábor Varga

CoolTour.sk s.r.o. 
Tel.: +421908 604 776  - SK

Facebook: fb.me/Sk.CoolTour

Tehlová 1496/4
Rimavská Sobota 979 01
IČO: 50 647 563

felfedezés . élmény . kaland 

2 melléklet

Žiadosť na predloženie cenovej ponuky - Externé riadenie projektu.doc 
208K

Žiadosť na predloženie cenovej ponuky - Externé riadenie projektu.pdf 
920K

Papp Andrea <papp.andi31@gmail.com> 2020. december 28. 11:58
Címzett: Varga Gábor <cooltour.sk@gmail.com>

Dobrý deň,

V prílohe Vám posielam cenovú ponuku.

Spozdravom

Andrea Papp

 

From: Varga Gábor [mailto:cooltour.sk@gmail.com]  
Sent: Tuesday, December 22, 2020 10:36 AM 
To: Papp Andrea 
Subject: Žiadosť na predloženie cenovej ponuky - Externé riadenie projektu

tel:0908%20604%20776
http://fb.me/Sk.CoolTour
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0cd22b94ab&view=att&th=176a38e0bb806a5a&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kizslw0n0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0cd22b94ab&view=att&th=176a38e0bb806a5a&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_kizslw261&safe=1&zw
mailto:cooltour.sk@gmail.com


2020. 12. 28. Gmail - Žiadosť na predloženie cenovej ponuky - Externé riadenie projektu

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0cd22b94ab&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar6204908773589854894&simpl=msg-a%3Ar62065… 2/2

 

Dobrý deň,

 

žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky pre externé riadenie projektu.

Podrobné informácie s prílohami posielame pre Vás v prílohe.

 

S úctou

 

Gábor Varga

 

[Az idézett szöveg el van rejtve]

cenová ponuka IRAN.pdf 
497K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0cd22b94ab&view=att&th=176a8ffdf6ca8d68&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw






2020. 12. 28. Gmail - Fundament cenová ponuka - Externé riadenie projektu

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0cd22b94ab&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1687321056785423529&simpl=msg-f%3A1687321… 1/2

Varga Gábor <cooltour.sk@gmail.com>

Fundament cenová ponuka - Externé riadenie projektu 
1 üzenet

Štefan Hajdú <ozfundament@rsnet.sk> 2020. december 28. 12:25
Címzett: Varga Gábor <cooltour.sk@gmail.com>

Dobrý deň,

 

na základe vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky na externé riadenie projektu Vám posielame cenovú
ponuku s požadovanou prílohou.

 

S pozdravom

 

PhDr. Štefan Hajdú

Predseda

OZ Fundament

 

From: Varga Gábor [mailto:cooltour.sk@gmail.com]  
Sent: Tuesday, December 22, 2020 10:38 AM 
To: ozfundament@rsnet.sk 
Subject: Žiadosť na predloženie cenovej ponuky - Externé riadenie projektu

 

Dobrý deň,

 

žiadame Vás o predloženie cenovej ponuky pre externé riadenie projektu.

Podrobné informácie s prílohami posielame pre Vás v prílohe.

 

S úctou

 

Gábor Varga

 

 

mailto:cooltour.sk@gmail.com
mailto:ozfundament@rsnet.sk


2020. 12. 28. Gmail - Fundament cenová ponuka - Externé riadenie projektu

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=0cd22b94ab&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1687321056785423529&simpl=msg-f%3A1687321… 2/2

CoolTour.sk s.r.o.
 

Tel.: +421908 604 776  - SK

  

Facebook: fb.me/Sk.CoolTour

Tehlová 1496/4

Rimavská Sobota 979 01

IČO: 50 647 563

 

felfedezés . élmény . kaland

2 melléklet

cenová ponuka fundament.PDF 
593K

OZF Stanovy nové.pdf 
2848K

tel:0908%20604%20776
http://fb.me/Sk.CoolTour
https://www.google.com/maps/search/Tehlov%C3%A1+1496%2F4+Rimavsk%C3%A1+Sobota+979+01?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Tehlov%C3%A1+1496%2F4+Rimavsk%C3%A1+Sobota+979+01?entry=gmail&source=g
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0cd22b94ab&view=att&th=176a918fb3bb5ca9&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=0cd22b94ab&view=att&th=176a918fb3bb5ca9&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw
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Príloha č. 1: Formulár na určenie PHZ 

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky  

1. Názov prijímateľa:     CoolTour.sk, s.r.o. 

2. Predmet / názov zákazky:   Externé riadenie projektu: Spoznajte svoj región na    

                                                                                e-bicykloch 

3. Druh zákazky (tovary/služby/práce):  Zákazka na dodanie služieb 

4. Kód CPV:     79421000-1 

5. Názov projektu a číslo ITMS2014+:  Spoznaj svoj región na e-bicykloch - NFP313030ATL3 

6. Operačný program:     Integrovaná infraštruktúra 

7. Spôsob určenia PHZ1:  

a) Prieskum trhu2 (e-mailová komunikácia, oslovenie možných dodávateľov pomocou žiadostí 
na predloženie cenovej ponuky) 

b) Rozpočet stavby (stavebného diela, alebo prác)3  

c) Na základe predchádzajúcich zákaziek4  

d) Na základe údajov z elektronického trhoviska5 

e) Iným spôsobom6:     .......................................................................... 

8. Podklady preukazujúce určenie PHZ7:   e-mailová komunikácia  

                                                                                              Príloha č.1 – Záznam z prieskumu trhu 

9. Výsledná PHZ8:      2177,78 € bez DPH (2645,33 € s DPH) 

10. Meno, funkcia a podpis zodpovednej osoby:  Balázs Csúsz 

                                                                                              Konateľ spoločnosti CoolTour.sk, s.r.o. 

11. Miesto a dátum:      Rimavská Sobota, 29.12.2020 
12. Prílohy9:  Príloha č. 1  Záznam z prieskumu trhu10 

                                                      
1 Vybrať relevantné. 
2 Uviesť spôsob vykonania prieskumu trhu: 

a) oslovením potenciálnych dodávateľov,  
b) internetovým prieskumom cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou sumy tovaru/služby/práce,  
c) iným spôsobom – uviesť aký. 

3 Overený a opečiatkovaný autorizovanou osobou. 
4 Na rovnaký alebo podobný predmet zákazky realizovaných prijímateľom alebo aj inými subjektmi. 
5 http://www.eks.sk  
6 Špecifikovať tento spôsob. 
7 Uviesť všetky relevantné dokumenty, na základe ktorých sa PHZ určuje: napr. ponuky dodávateľov, katalógy, cenníky, 
printscreeny internetových stránok, konkrétny dokument, v ktorom sa rozpočet stavby nachádza (napr. projektová 
dokumentácia), zmluvy na podobný alebo rovnaký predmet zákazky (postačí odkaz na zverejnenie zmluvy na webovej stránke 
Centrálneho registra zmlúv alebo na stránke verejného obstarávateľa), identifikácia zákaziek v rámci elektronického trhoviska 
slúžiacich k určeniu PHZ, iné podklady jasne preukazujúce určenie PHZ. 
8 Určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, uviesť hodnotu bez DPH v EUR. 
9 Uviesť a priložiť všetky prílohy vzťahujúce sa k určeniu PHZ, najmä dokumenty uvádzané v bode 8 (pozn.: ak sú prílohy 
súčasťou prieskumu trhu, postačuje uviesť odkaz na prílohu prieskumu trhu). 
10 Ak relevantné s ohľadom na spôsob určenia PHZ. 

http://www.eks.sk/


2/3 

 

Príloha č. 1 Záznam z prieskumu trhu k určeniu PHZ 

Prieskum trhu pre účely určenia PHZ 

1. Názov prijímateľa:     CoolTour.sk, s.r.o. 

2. Predmet / názov zákazky:   Externé riadenie projektu: Spoznajte svoj región na                                                                              

                                                                              e-bicykloch 

3. Druh zákazky (tovary/služby/práce): Zákazka na dodanie služieb 

4. Kód CPV:     79421000-1 

5. Názov projektu a číslo ITMS2014+:  Spoznaj svoj región na e-bicyklov - NFP313030ATL3 

6. Operačný program:   Integrovaná infraštruktúra 

7. Spôsob vykonania prieskumu trhu11:  e-mailová komunikácia, oslovenie možných   

                                                                                     dodávateľov pomocou žiadostí na predloženie  

                                                                                     cenovej ponuky 

8. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný12: 

a) zoznam oslovených dodávateľov : 

Názov dodávateľa Dátum oslovenia Spôsob oslovenia 
Prijatá 

ponuka: 
áno/nie 

ELCT, s.r.o. 22. a 27.12.2020 e-mail áno 

Inštitúcia regionálnych 
aktivít Novohradu 

22.12.2020 e-mail áno 

Občianske združenie 
Fundament 

22.12.2020 e-mail áno 

 

b) zoznam predložených ponúk: 

Názov dodávateľa, 
ktorý predložil ponuku  

Dátum 
predloženia 

Suma ponuky relevantná 
pre určenie PHZ v EUR bez 

DPH 
Poznámka 

ELCT, s.r.o. 28.12.2020 2480,00 € Platca DPH 

Inštitúcia regionálnych 
aktivít Novohradu 

28.12.2020 2133,33 € 
Nie je platcom 

DPH 

Občianske združenie 
Fundament 

28.12.2020 1920,00 € 
Nie je platcom 

DPH 

 

 

 

                                                      
11 Uviesť aký:  a) na základe priameho oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,  

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty 
tovaru/práce/služby,        
c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: telefonický prieskum nie je akceptovaný). 

12 Vybrať z voľby a), b), c), d) alebo ich kombináciu podľa spôsobu vykonania prieskumu trhu. Vyžaduje sa osloviť alebo 
identifikovať minimálne troch potenciálnych dodávateľov. 
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c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení: 

Identifikácia 
zdroja údaju 

Odkaz na webovú stránku (ak relevantné) 
Suma relevantná 
pre určenie PHZ 
v EUR bez DPH 

Poznámka 

   

    

   

   

    

   

   

    

   

d) iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu: 

9. Výsledná suma v rámci vyhodnotenia prieskumu trhu13:  2177,78 € bez DPH (2645,33 € s DPH) 

 

10. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby:  Ing. Balázs Csúsz  

                                                                                                    Konateľ firmy CoolTour.sk, s.r.o. 

11. Miesto a dátum vykonania prieskumu:   Rimavská Sobota, 30.08.2020 

12. Prílohy14:     Záznam z prieskumu trhu_Externé riadenie_služby 

 

                                                      
13 Určí sa suma v EUR bez DPH ako priemerná cena s posudzovaných cien, ktorá tvorí podklad na určenie PHZ podľa § 6 ZVO. 
14 Uviesť a priložiť všetky prílohy vzťahujúce sa k určeniu PHZ, najmä doklady / dokumenty uvádzané v bode 8. 


