
                                                                           
 

Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33  

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 V Chminianskych Jakubovanoch, dňa 14.09.2012 

  
 
Vec: Cenový prieskum  – výzva na predloženie cenovej ponuky  
 
Obec Chminianske Jakubovany podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov dovoľuje si Vás vyzvať v súlade s §102 citovaného zákona na 
predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky : Odborný garant 1 
v rámci realizácie verejného obstarávania pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ 
Chminianske Jakubovany“    
 
1/Postup obstarávania:  zákazka s nízkou hodnotou (ZsNH) - prieskum trhu 
 
2/Vymedzenie predmetu  zákazky: 
Realizácia verejného obstarávania pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ 
Chminianske Jakubovany“ – Odborný garant 1,  schváleného z OP ZaSI,  Prioritná os 2 - 
Podpora sociálnej inklúzie.  
 
Popis predmetu zákazky: 

 
Rozsah predmetu zákazky: 200 hodín 

 
• Odborný garant 1 - vo funkcii stavebného dozoru v rámci tréningovej firmy 100 hod 
• Odborný garant 1 -  vo funkcii garant obsahu vzdelávania a jeho primeranosti CS 

100 hod  
 
Náplň práce: 
 
-simulovanie pracovných návykov, kurzov a vzdelávania v oblasti stavebných profesií 
a s budovaním infraštruktúry priamo na mieste – prax pri rekonštrukcii a príprave priestorov na 
vzdelávanie a tréning v stavebnej a kamenárskej výrobe 
- odborná asistencia pri absolvovaní kurzov na murárske, tesárske práce, opracovanie kameňa, 
betonárske činnosti, podlahárske činnosti. 
-výstupom aktivít pod záštitou „Odborného garanta 1“ má byť 20 úspešných absolventov 
dočasne zamestnaných v Tréningovej firme. 
 
 
Predpokladaná hodnota zákazky pre poskytované služby je  – 3 333,33 € bez DPH 
v rozsahu 200 hodín. 
Hodinová sadzba predmetu zákazky Odborný garant 1 zahŕňa všetky náklady vrátane stravného, 
cestovného a pod.  
 
Predpokladaný termín výkonu – október 2012 – november 2013 

 
Lokalita/miesto poskytovania služieb a ich priamy výkon - Obec Chminianske Jakubovany 

 
 
 
 



                                                                           
 

Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33  

 
 
 
 
 
 
 
Hodnota zákazky bola určená na základe priemernej ceny práce v obdobných profesiách podľa 
zverejnených štatistických údajov a schváleného predpokladaného rozpočtu projektu 
„Tréningová firma Chminianske Jakubovany“, ktorý bol súčasťou Žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku, registrovanej pod kódom ITMS: 27120230128. 

 
 

3/ Podmienky účasti: 
 
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné predložiť: 
- cenovú ponuku 
- osvedčenie a pečiatka odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor 
vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa § 31 ods. 2j) a ods. (4), (5) zákona č. 
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov - odbor pozemné stavby 
 
 
 
4/ Predkladanie ponúk: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne na adresu: Obec Chminianske 
Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33 s označením „Odborný garant 1 - 
neotvárať“. Cenovú ponuku uchádzač predloží v členení: suma bez DPH, DPH, suma vrátane 
DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť slovne „NIE SOM 
PLATCOM DPH“ a do ponuky uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 
 
5/ Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
25.09.2012 do 14.00 hod 
 
6/ Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena s DPH za 1 hod. resp. konečná suma 
obstarávaných služieb vrátane všetkých nákladov spojených s jeho výkonom. 
 
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte svoju ponuku 
v požadovanom termíne. 
 
                             
                                                                                                                Jozef Lukáč    
                                    starosta obce 
 


