
Výzva na predloženie cenovej ponuky  

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

  

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Názov:  Fond sociálneho rozvoja 
Sídlo: Špitálska 6,  814 55  Bratislava 
Kontaktná osoba: Ing. Svetluša Fekcanová 
E- mail: svetlusa.felcanova@fsr.gov.sk 

2. Názov zákazky 
Posúdenie zmlúv o partnerstve. 

3. Podrobný opis zákazky a jeho rozsah 
Posúdenie platnosti, účinnosti a možností ukončenia piatich zmlúv o partnerstve uzavretých 
medzi  FSZ ako prijímateľom a príslušnými partnermi ako aj postup realizátorov projektu: 
„Štandardizácia služieb a rozširovanie siete komunitných centier najmä pre marginalizované 
rómske komunity“ realizovaného v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia. 

4. Miesto uskutočnenia služby 
Fond sociálneho rozvoja,  Špitálska 6,  814 55  Bratislava 

5. Podmienky financovania 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 
splatnosti faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

6. Podmienky účasti uchádzačov 
Uchádzač predloží cenovú ponuku. 

7. Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 17.decembra 2012 

8. Spôsoby doručenia cenových ponúk: 
• osobne alebo poštou  na adresu uvedenú v bode 1 
• e-mailom na adresu: svetlusa.felcanova@fsr.gov.sk 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v eurách s DPH. 

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený, pričom musí 
obsahovať: 
a. adresu obstarávateľskej organizácie uvedenú vo výzve, 
b. adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 
podnikania uchádzača), 
c. označenie „ZNH - NEOTVÁRAŤ!!!“ 
d. označenie heslom zákazky: „Posúdenie zmlúv“ 



Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zák. NR SR č.18/1966 o cenách a 
musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou predmetu. 

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 5.000,00 Eur  

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 
Cena s DPH v EUR za celý predmet zákazky. Úspešným sa stane uchádzač, ktorý predloží 
ponuku s najnižšou cenou. 

11. Oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk 
Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Po vyhodnotení ponúk bude 
všetkým uchádzačom bezodkladne oznámený výsledok hodnotenia ponúk a úspešnému 
uchádzačovi bude zaslaná objednávka. 

12. Lehota viazanosti ponúk 
Lehota viazanosti ponúk do 31.12.2012. 
 

V Bratislave dňa 6. 12. 2012 
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                                                                                                     generálna riaditeľka 


