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Vec: 
Výzva na predloženie ponuky 
 
 Obec Chminianske Jakubovany ako verejný  obstarávateľ, definovaný v §7 ods. 1 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov plánuje zadať zákazku na zabezpečenie projektu: „“Tréningová 
firma“ Chminianske Jakubovany“  realizovaného v rámci OP zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, spolufinancovaného fondom ESF, prioritná os 2 – podpora sociálnej inklúzie. 
Verejné obstarávanie sa uskutoční v súlade s pravidlami stanovenými pre zadávanie  zákaziek 
s nízkymi hodnotami (služby) podľa §102 a súvisiacich ustanovení zák. č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 V tejto súvislosti si dovoľujeme požiadať Vás o predloženie súťažnej ponuky  na 
dodanie predmetnej zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať cenovú ponuku  na 
celý predmet zákazky, ktorým je poskytovanie služieb verejného obstarávania počas 
realizácie projektu, naplánovaného na obdobie so začiatkom realizácie 02. 07. 2012 
a ukončením 31.10.2013. Predpokladaný rozsah poskytovaných služieb je 120 hodín, 
celkový rozpočet projektu je 181 378,94 €(s DPH). 
Predmet zákazky:  Verejný obstarávateľ  
 
Rozsah služieb/opis predmetu zákazky: 
 

- Kontrola súladu výkonu prieskumov trhu zákaziek s nízkou hodnotou so zákonom 
o verejnom obstarávaní, s usmernením Riadiaceho orgánu č. N5/2008 a jej príloh, ako 
aj s pravidlami uvedenými v príučke pre prijímateľ (konsolidované znenie) 

- Usmerňovanie postupov verejného obstarávateľa pri výkonoch spojených s výberom 
uchádzačov z vykonaných prieskumov trhu 

 
Predpokladaná celková hodnota predmetu zákazky je v EUR 852,00 bez DPH. 

  
 Podmienkou účasti vo verejnom obstarávaní je odborná spôsobilosť na verejné 
obstarávanie a zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb, vedenom Úradom pre 
verejné obstarávanie SR. Túto podmienku preukáže záujemca uvedením registračného čísla 
OSO na verejné obstarávanie v ponuke.  



                                                          
 
 Ponuku je potrebné vypracovať v súlade s §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších a súvisiacich predpisov v eurách ako cenu pevnú, garantovanú počas celej doby 
trvania zmluvy. S úspešným uchádzačom bude uzatvorený typ zmluvy v súlade s platnou 
legislatívou SR, a to – Mandátna zmluva - obchodný zákonník § 261 a § 566, Príkazná 
zmluva – občiansky zákonník § 724. 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena vrátane DPH, resp. konečná cena (neplatca 
DPH) za komplexné služby verejného obstarávania v rámci realizácie celého projektu.  
 Ponuku je potrebné predložiť najneskôr do 26. 6. 2012 do 14.00 hod. na adresu 
verejného obstarávateľa, uvedenú v záhlaví, s označením „Neotvárať“ a názov zákazky – 
„Verejný obstarávateľ“.  
 

Veríme, že predložíte ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade so 
stanovenými podmienkami.  
 
     S pozdravom       
         
 

 
 
 
 
Jozef Lukáč                              
starosta obce 


