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    Výzva na predkladanie ponúk 

(zákazka s nízkou hodnotou) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia riadenia 

ESF   

 IČO: 00681156 

 Sídlo organizácie: Špitálska 4, 6, 8; 816 43 Bratislava  

 Krajina: Slovenská republika 

 Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Polačková, M.A. 

 E-mail: zuzana.polackova@employment.gov.sk 

 Internetová stránka: www.employment.gov.sk 

 

2. Predmet zákazky 

Zákazka na poskytnutie sluţby 

 

3. Názov predmetu zákazky 

Draţobník 

 

4. Opis predmetu zákazky 

 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 

inklúzia je v súlade s  Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006  z 11. júla 2006, ktorým sa 

ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 

Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 

č. 1260/1999, zodpovedný za riadenie a vykonávanie operačného programu                   

v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia. 

Predmetom zákazky s názvom „Draţobník“ je vyhľadanie spoločnosti, ktorá vykoná 

dobrovoľnú draţbu majetku, na ktorý má ministerstvo zriadené záloţné právo. 

Draţobník bude povinný vykonať všetky úkony vyplývajúce zo zákona                                        

č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných draţbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej 

rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. 
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Nadobúdacia hodnota zaloţeného majetku predstavuje 169 250,32 €. Zaloţený 

majetok pozostáva z hnuteľného majetku, ako aj z nehnuteľného majetku – pozemok.  

 

5. Možnosť predloženia variantných riešení  

 Nie. 

 

6. Termín poskytnutia služby 

Do 6 mesiacov od uzavretia zmluvy. 

 

7. Podmienky účasti uchádzačov   

Uchádzač predloţí doklady, ktorými preukáţe: 

 Oprávnenie vykonávať dobrovoľnú draţbu v súlade so zákonom o dobrovoľných 

draţbách alebo ekvivalentný doklad podľa práva EÚ  

 

8. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk  

 Lehota na predkladanie ponúk je do: 02. 03. 2012 do 12:00
 
hod. 

 

 Písomne v uzatvorenom obale (obálke) do podateľne na adresu: Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR, Sekcia riadenia ESF, Špitálska 4, 6, 8; 816 43 Bratislava 

 alebo elektronickou poštou na e-mail  adresu uvedenú v bode 1.  

 Za splnenie termínu predloţenia ponuky sa povaţuje deň a hodina doručenia na 

uvedenú adresu.  

 Označenie obalu: 

- adresa podľa bodu 1 tejto výzvy 

- odosielateľ 

- heslo „DRAŢOBNÍK“ 

- označenie „Neotvárať - súťaţ“ 

 

 Obsah ponuky: 

- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 7 

- samostatný list, v ktorom bude uvedený návrh na plnenie kritérií podľa 

bodu 10 

- samostatný list s identifikačnými údajmi uchádzača a súhlasom 

s podmienkami tejto výzvy 
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  Za splnenie termínu predloţenia ponuky sa povaţuje deň a hodina doručenia na 

uvedenú adresu.  

 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

 Ponuky, ktoré budú spĺňať poţiadavky na predmet zákazky uvedené v bode 4 

a podmienky účasti uvedené v bode 7, sa budú hodnotiť na základe kritéria: 

- najniţšia percentuálna odmena draţobníka z výťaţku draţby 

  

 Uchádzač vo svojej ponuke uvedie percento z výťaţku draţby ako svoju odmenu za 

vykonanie draţby zaokrúhlené na dve desatinné miesta.   

 

 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý uvedie v ponuke najniţšie percento 

z výťaţku draţby ako odmenu draţobníka za vykonanie činností súvisiacich 

s draţbou. Uchádzač berie na vedomie, ţe okrem odmeny nevzniká draţobníkovi 

nárok na náhradu výdavkov a nákladov súvisiacich so zabezpečením a vykonaním 

draţby.   

 

11. Lehota viazanosti ponúk 

      Lehota viazanosti ponúk je do 30. 06. 2012. 

 

12. Obchodné podmienky 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o vykonaní draţby. 

Uchádzač berie na vedomie, ţe maximálna vyplatená suma za zabezpečenie                               

 a vykonanie draţby bude predstavovať sumu 9 999,- EUR bez DPH bez ohľadu na 

 výšku odmeny vypočítanú podľa bodu 10. 

 

V Bratislave, dňa 21. 02. 2012 

                   

              Mgr. Zuzana Polačková, M.A. 

           generálna riaditeľka sekcie riadenia ESF 

 

 


