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Zákazka zadávaná podľa § 9 Ods. 9 č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 
 
 
 

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky  

 
„Poradenstvo, spracovanie strategických dokumentov, vypracovanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok a externý manažment projektov v programovom 
období 2014-2020 pre projekty podporené z fondov EÚ“ v nasledujúcom členení: 

 
1.  Spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrení programov 
programového obdobia 2014-2020, pozostávajúce z nasledujúcich  aktivít: 
 
a) spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok podľa platnej metodiky 
riadiaceho organu, implementačného orgánu a platobnej jednotky („Poskytovateľ NFP“) 
b) spracovanie rozpočtu projektu  
c) spracovanie iných relevantných príloh v zmysle dohody 
d) konzultácie a poradenstvo pri spracovaní a zbieraní povinných príloh projektu 
e) kontrola a kompletizácia projektu 
 
2.        Manažment procesu verejného obstarávania, pozostávajúci z aktivít: 
 
a) komplexné spracovanie podkladov pre verejné obstarávanie 
b) spracovanie súťažných podkladov 
c) výber dodávateľov podľa nastavených požiadaviek 
d) spracovanie zápisníc a ostatnej dokumentácie 
 
3. Externý manažment a implementácia podporeného projektu, pozostávajúci z aktivít: 
 
a) poradenstvo pri zmenách projektu a návrhy riešení 
b) asistencia pri kontrole na mieste zo strany Poskytovateľa NFP 
c) spracovanie formuláru žiadostí o platbu 
d) informovanie o zmenách metodiky 
e) spracovanie monitorovacích správ 
 
Predpokladané miesto výkonu zákazky: Obec Malý Slavkov, Gerlachovská 52, 060 01 
Malý Slavkov 
 
Podmienka účasti uchádzačov: 
Oprávnenie na predaj tovaru a služieb v súlade s § 26 ods. 2 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v elektronickom obchodnom a 
živnostenskom registri. 
 
Lehota na predkladanie ponúk: 
deň: 28  mesiac: 01   rok: 2015  hodina: 13,00 hod. 
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Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

Obec Malý Slavkov 
Gerlachovská 52 
060 01 Malý Slavkov 
 
Alebo elektronicky:  starosta@obecmalyslavkov.sk 
 
Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena zákazky ako celku spolu s DPH v EUR. 
 
Všeobecná podmienka: 
Ponuky, ktoré nebudú obsahovať nacenený celý predmet zákazky budú vylúčené 
z posudzovania a hodnotenia.  
 
 
  
Pre výber zmluvného partnera verejný obstarávateľ zvolil postup – zadanie Zákazka 
zadávaná podľa § 9 Ods. 9 č. 25/2006 Z.z.. V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie 
cenovej ponuky - Zákazka zadávaná podľa § 9 Ods. 9 č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov .   
 
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú 
cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou. 

 
                            
                                                                                   

                                                                                          
Ladislav Oravec 
  starosta obce 


