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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
k zákazke s nízkou hodnotou 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA  
Názov: Záujmové združenie žien MYMAMY  
IČO: 37787683 
Štatutár: Mgr. Apolónia Sejková 
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Baranová  
Sídlo: Prešov, Prešovský kraj  
Adresa: Okružná 32, 080 01 Prešov 
Telefón: 051/7712233  
Elektronická pošta: apolonia.sejkova@gmail.com, krizovecentrumpresov@gmail.com  
Web: www.mymamy.sk  
 
2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA  
Zabezpečovanie služby a tovaru v rámci realizácie projektu „Úplne od začiatku a samostatne“ – Brožúra pre 
začínajúce podnikateľky 
CPV: 79810000 

3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA  
Popis služby:  
Odborné spracovanie tlačenej pomôcky v podobe brožúry pre začínajúce podnikateľky so základnými 
informáciami o takomto spôsobe vytvorenia si vlastného pracovného miesta vrátane informácií o inštitúciách,  
s ktorými bude prichádzať povinne do styku počas podnikania. Súčasťou zákazky sú náklady aj na jej tlač v počte 
150 ks so základnými parametrami brožúry:  
Počet strán: cca do 50 + obálka+ zadná strana, rozmer A5 
6 registrov s výsekom na hornej strane ( zákony, odvody, účtovníctvo, povinnosti, finančné zdroje, iné) 
Väzba: drôtená vario špirála 
Tlač obálky a zadnej strany: farebná, Tlač vnútra: čierno-biela 
Papier: farba biela, lesklý, gramáž do 180g/m2 
 
Brožúra musí obsahovať na prednej strane okrem názvu aj informácie a logá v súvislosti s projektom podľa 
„Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF“ www.esf.gov.sk /programové obdobie 
2007–2013/dokumenty – príručky a usmernenia pre prijímateľov / Manuál pre informovanie a publicitu pre 
prijímateľov v rámci ESF (2007 -2013) , označenie a názov projektu....  
Detaily obsahu budú upresnené úspešnému uchádzačovi.  
  
4. DOBA POSKYTOVANIA SLUŽBY, resp. dodanie tovaru 
Máj 2013  
 



5. ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY  
Jednorázovo, dodaním služby a tovaru podľa bodu 3 a na základe objednávky. 
 
6. LOKALITA POSKYTOVANIA SLUŽBY  
Prešov  
 
7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY  
Na celý predmet zákazky  
 
8. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ  
Neumožňuje sa  
 
9. SPÔSOB A VÝŠKA URČENIA PREDPOKLADANEJ CENY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU  
Predmetom ponuky je predloženie ponuky  podľa bodu 3  a ponuku je potrebné uviesť v tvare:  
- obsahové spracovanie brožúry: MJ – hodina, počet hodín, jednotková cena bez DPH za MJ, cena spolu bez 
DPH, suma a výška DPH, cena spolu s DPH / cena 1. 
- tlač brožúry: MJ – kus počet MJ - 150, jednotková cena bez DPH za MJ, cena spolu bez DPH, suma a výška 
DPH, cena spolu s DPH/cena 2. 
Celková cena zákazky s DPH : cena 1 + cena 2  
 
Neplatca DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.  
 
Hodnota zákazky bola určená na základe elektronického prieskumu v dňoch 4.2.2013 -6.2.2013 s prihliadnutím 
na náročnosť typu VO (zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu), schváleného predpokladaného rozpočtu 
projektu „Úplne od začiatku a  samostatne“, v položke Brožúra, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie 
nenávratného finančného príspevku zo ŠF ESF prostredníctvom SORO FSR, registrovanej pod kódom ITMS: 
27120330013 . 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 2 212,49 eur bez DPH 
Lehota viazanosti ponúk do: 31.3.2013  
 
10. KRITÉRIA HODNOTENIA  
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky (v 
prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena), vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom 
zákazky. Uchádzač je povinný v ponuke uviesť či je /nie je platcom DPH. 
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk bude bezodkladne po vyhodnotení ponúk zaslané elektronicky 
alebo poštou úspešnému uchádzačovi, ako aj všetkým neúspešným uchádzačom. 
 
11. PODMIENKY FINANCOVANIA 
Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať prostredníctvom objednávky 
jednorazovou platbou formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 30 kal. dní odo 
dňa jej doručenia spolu s dodacím listom a tovarom. 
 
12. PODMIENKY ÚČASTI  
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné priložiť:  
- Cenovú ponuku  
- Kópiu dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky ( elektronický výpis zo ŽR alebo OR alebo životopis).  
 

13. SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK  

Ponuku je potrebné doručiť poštou, alebo osobne v zalepenej obálke na adresu:  
Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 080 01 Prešov 
Obálku je potrebné označiť nasledovne: „Neotvárať – Brožúra“  
Na obálku s ponukou uveďte aj adresu uchádzača. Ponuky nie je možné posielať elektronicky ani faxom. 
Termín a čas doručenia:  
Najneskôr do 22.2.2013 do 12:00 hod. Tento termín je konečný pre obidva uvedené spôsoby doručenia.  

 



 
14. DÁTUM VYHODNOTENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK  
Dátum a čas: 22.2.2012 o 15:00 hod. , Miesto: Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, Prešov 
 
 
V Prešove, 7.2.2013 
  
 
Spracovala: Ing. Iveta Baranová       
Odborný dozor: Mgr. Ladislav Kišeľák, odborník VO 


