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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (PRIESKUM TRHU) 

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) 

 

 

 

Zabezpečenie komplexnej realizácie postupov verejného obstarávania pre 

projekty „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy“ 

 

 

 

 

 

Verejný obstarávateľ:  Združenie miest a obcí Slovenska 

Sídlo:   Bezručova 9, 811 09 Bratislava 

Zastúpený:  Ing. Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS 

IČO:   00584614 
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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (PRIESKUM TRHU) 

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon) 

 

 

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Úradný názov a sídlo:   Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava 

Zastúpený:    Ing. Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS 

IČO:     00584614 

 

Kontaktné miesto:   Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava 

Kontaktná osoba:   Ing. Silvia Ďurechová, finančná manažérka NP ZMOS 

Fax:     02 / 5296 4256 

Telefón:   0907 697 201  

E-mail:    durechova@zmos.sk 

 

 

2. Predmet zákazky: 

Názov predmetu zákazky:   

Zabezpečenie komplexnej realizácie postupov verejného obstarávania pre projekty „Budovanie kapacít 

na úrovni miestnej územnej samosprávy“ 

Druh zákazky:  

služby 

Kategória služby číslo:   

11 

Spoločný slovník obstarávania (CPV):   

79418000-7    Poradenské služby pre obstarávanie 

Hlavné miesto poskytovania služieb:  

Bratislava 

 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je kompletná a komplexná realizácia postupov verejného obstarávania pre 

projekty „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy“ (kód ITMS: 27130330025, 

27140130193) v súlade so Zmluvami o poskytnutí  nenávratného finančného príspevok č. 

Z2713033002501 a Z2714013019301, ktoré sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (3 zákazky 

zadávané postupom verejná, resp. užšia súťaž, podprahová zákazka). 
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Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:  Európsky sociálny fond. 

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

 

3. Lehota na predkladanie ponúk:  

21. 12. 2012, do 12:00 hod.  

Ponuky musia byť doručené na vyššie uvedenú kontaktnú adresu v lehote na predkladanie ponúk. 

 

4. Označenie ponuky 

Uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Na obale ponuky treba uviesť 

nasledovné údaje: 

 adresa kontaktného miesta uvedená v bode 1 tejto výzvy, 

 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača, 

 označenie „súťaž – neotvárať“, 

 označenie heslom súťaže „Poradenské služby pre oblasť verejného obstarávania“. 

 

5. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: 

a) doklad o oprávnení poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo 

živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných 

predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom 

musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného 

predmetu zákazky. V prípade, že uchádzačom je občianske združenie, alebo nadácia, uchádzač 

predloží potvrdenie Ministerstva vnútra SR o vedení v registri a stanovy/zriaďovaciu listinu. 

 

b) doklad o odbornej spôsobilosti na verejné obstarávanie (preukaz odborne spôsobilej osoby na 

verejné obstarávanie), ktorým uchádzač preukáže, že disponuje technickými alebo odbornými 

kapacitami osoby, ktorá bude zodpovedná za proces verejného obstarávania v súlade so 

zákonom. 

 

Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie originálu alebo úradne overenej kópie vyššie uvedených 

dokladov. 

 

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková zmluvná cena v EUR bez DPH za realizáciu 

postupov verejného obstarávania podľa nižšie uvedeného rozpisu. Verejný obstarávateľ označí za 

úspešného uchádzača s najnižšou celkovou zmluvnou cenou v EUR bez DPH za realizáciu nižšie 

uvedených postupov verejného obstarávania. 

 

7. Typ zmluvy: 

Zmluva o poskytovaní služieb 

Dĺžka trvania zmluvy: 12 mesiacov od účinnosti zmluvy. 
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Zmluva o poskytovaní služieb bude uzatvorená iba v prípade schválenia Dodatku k Zmluve 

o poskytnutí  nenávratného finančného príspevok týkajúceho sa financovania predmetu zákazky zo 

strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. 

 

8.  Ďalšie informácie:  

Obsah ponuky: 

 doklady preukazujúce osobné postavenie, 

 cenová ponuka v štruktúre:  

 

Predmet zákazky 

(por. číslo a názov položky) 

Zmluvná cena 

v EUR bez DPH 

výška/ 

suma DPH 

Zmluvná 

cena v EUR s 

DPH 

Realizácia nadlimitnej zákazky postupom 

užšia, resp. verejná súťaž 

   

Realizácia podlimitnej zákazky postupom 

užšia, resp. verejná súťaž 

   

Realizácia podprahovej zákazky    

Celkom:    

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, 

že nie je platcom DPH, upozorní vo svojej ponuke. 

Na tento predmet zákazky je určený max. rozpočet vo výške  9 999,- EUR bez DPH. V prípade, že 

ponuka presiahne túto čiastku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuku za 

neprijateľnú.  

 

9. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

-  nebude predložená ani jedna ponuka, 

-  ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 

-  ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na 

predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, 

-  ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.   

V Bratislave 11. 12. 2012 

 

                                      Ing. Milan Muška v. r. 
             výkonný podpredseda ZMOS 


