
VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117  

prieskumom trhu  

 
podľa zákona č. 343/2015  Z. z.  o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) 

 

I. Identifika čné údaje verejného obstarávateľa 
 

Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - OBEC 

    Názov obce: Semerovo 

Zapísaná/registrovaná: v registriorganizácii Štatistického úradu SR 

    Adresa sídla obce: 941 32 Semerovo č. 345 

    IČO: 00309257 

    Krajina: Slovenská republika 
 Internetová adresa: http://www.semerovo.eu/ 

    Štatutárny zástupca:Marián Kečkéš, starosta obce 
    Kontaktná osoba: Ildikó Sláviková, referentka 
    Telefonický kontakt: + 421 35 64 74 101 

 Email:semerovo.ildi@mail.t-com.sk 

 
II. Opis predmetu zákazky 

Predmet zákazky:Externé služby pre verejné obstarávanie  
CPV: 9418000-7Poradenské služby pre obstarávanie 
  Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti 

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je externé poskytovanie služieb v oblasti 
verejného obstarávania. Úhrada za požadované služby bude realizovaná formou paušálnej 
platby za kalendárny mesiac v zmysle nasledovnej  špecifikácie: 
1. analýza a identifikácia výdavkov obce, ktoré je potrebné obstarať postupmi podľa zákona 
o verejnom obstarávaní,  
2. vytvorenie alebo úprava internej smernice o verejnom obstarávaní zodpovedajúca aktuálnej 
legislatíve ZVO 
3. vytvorenie a priebežná aktualizácia plánu verejného obstarávania podľa potrieb objednávateľa 

4.realizácia verejného obstarávania na jednotlivé zákazky podľa plánu verejného obstarávania, 
okrem VO v zmysle metodiky EÚ fondov, ktoré budú predmetom dohody s verejným 
obstarávateľom 

     5.realizácia elektronických aukcií podľa potreby pre podlimitné zákazky a nadlimitné 
zákazky 

Druh zákazky:  Služby  
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: Obec Semerovo 
Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanovil cenu za predmet zákazky  
  do lehoty trvania zákazky vo výške 2000,00 Eur bez DPH. 

Lehota trvania zákazky: do 31.12.2016 
      Termín obhliadky: neuplatňuje sa 
      Zdroj financovania:  z vlastnýchrozpočtov obce 



 

III. Postupprieskumu trhu 

 

1. Prieskum trhunapredmet zákazky, zabezpečí obec Semerovozverejnením výzvy na 
domovskej stránke obce:http://www.semerovo.eu/dňa 17.08.2016 a zároveň osloví 3 
záujemcovemailom,ktorým odošle výzvu na predkladanie ponúk. 

2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, obec posúdi obsah a náležitosti ponúk a 
vyhodnotí návrhy záujemcov nasledovne: 

- celkovú výšku plneniana predmet zákazky, vyjadrenú v mene EUR s DPH 
-  určí poradie uchádzačov a označí úspešného a neúspešných uchádzačov 
- informuje uchádzačov o výsledku vyhodnotenia pre zadávanie zákazky a vyzve úspešného  
uchádzača k predloženiu Zmluvy o poskytovaní služieb, tvoriace predmet zákazky a doklad  
o oprávnení podnikať. 

 

IV. Informácie pre záujemcov 

Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky 
Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku 
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 19.08.2016.Čas:do 11:00 hod.  
Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenové ponuky musia byť doručené na adresu 
kontaktného miesta uvedeného v bode I. tejto výzvy emailom v predpísanom formáte pdf.  

 

V. Obsah ponuky 

Cenová ponuka  musí obsahovať: 

1. Cenová ponuka musí obsahovať doklad o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť v 
predmete zákazky.Ak záujemca  uvedie v ponuke informácie pre elektronický prístup k 
údajom na webovej stránke, doklad o oprávnení podnikať -  vykonávať činnosť nepredkladá. 

2. Návrh na plnenie kritérií v písomnej forme podpísaný uchádzačom (štatutárnym zástupcom 
uchádzača alebo poverenou osobou)musí byť zaslaný emailom vo formáte pdf. podľa prílohy 
č.1 tejto výzvy. 
 

VI. Kritériá vyhodnotenia cenových ponúk 

Celková cena predmetu zákazky, ktorá je najnižšia  v rámci 3 predložených cenových ponúk, 
vyjadrená v Eur s DPH je podkladom pre stanovenie výsledku verejného obstarávania. 

Cena bude stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v celkovej výške v Eur bez 
DPH, výška a sadzba DPH v Eur a celková cena v Eur s DPH . 

 

 



 

VII. Podmienky zrušenia 

 

1. Cenové ponuky neboli predložené v min. požadovanom počte od oslovených 3 záujemcov. 
2. Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na základe 
návrhu plnenia kritérií – presahujú výšku PHZ ( obec si vyhradzuje právo neprijať ani jednu 
ponuku) 
3. Nebola predložená žiadna ponuka 
4. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená 
 
Vypracovala:  
 
 
 
…………....................................... 
Ildikó Sláviková 
                   referentka 
 
 
Za obec Semerovo, schválil: 
 
 
 
 ..................................................... 
              Marián Kečkéš 
starosta obce 
 
 

Dátum spracovania: 17.08.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 
 
 

Návrh na plnenie kritérií 
 

 

 
Predmet zákazky: Poradenské služby pre obstarávanie – Obec Semerovo 

 

 

 

 

 

Identifikačné údaje uchádzača/názov ...................................... 

 

Sídlo.........................................................................................  

 

IČO......................... 

 

Kontaktná osoba............................................................. 

 

Email............................................................................... 

 

Telefonický kontakt........................................................ 

 

Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru................................ 

 

Dátum................................................... 
 

Por. 
č. 

Cena za služby / 
1 Mesiac 

 v Eur bez DPH 
 

Cena služby / 4 
Mesiace 

v Eur bez DPH 
 

Cena  spolu v Eur bez 
DPH / 4 Mesiace 

 

DPH 20% 
 v Eur 

Cena v Eur s DPH 

1.  
    

Celková cena spolu:  


