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Výzva na predkladanie ponúk 
(zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby) 

podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

1.  Názov zákazky:   Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt – „Vodozádržné opatrenia v intraviláne 

obce Mojzesovo“ 

2.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  Obec Mojzesovo 

Zastúpený: Ing. Jozef Čunderlík, starosta obce 

Adresa:  Obec Mojzesovo, OcÚ Mojzesovo 494, 941 04 Mojzesovo  

IČO:00309117 

e-mail: starosta.mojzesovo@gmail.com 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní  

3. Predmet zákazky: predmetom zákazky je Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt – „Vodozádržné 

opatrenia v intraviláne obce Mojzesovo“ 

 Uvedená služba zahŕňa: 

1. Spracovanie a podanie žiadostí o NFP a pomoc pri kompletizácii príloh k projektu 

2. Súčinnosť pri podpise zmluvy o poskytnutí NFP (v prípade schválenia ŽoNFP) 

 

4.  Druh zákazky: poskytnutie služby  

5.  Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predložiť ponuku na celý predmet zákazky  

6.  Podmienky účasti: Vyplnenie Prílohy č. 1 vo výzve, pričom vyhlasovateľ VO si overí  či uchádzač 

predkladajúci ponuku je oprávnený poskytovať službu podľa výpisu z obchodného registra verejne 

dostupného na www.orsr.sk.  

7.  Opis predmetu zákazky:    

- spracovanie a podanie žiadosti o NFP a pomoc pri kompletizácii príloh k projektu 
- súčinnosť pri kompletizácii podkladov k podpisu zmluvy o pridelení NFP 

 
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 85312320 – 8 Poradenské služby  

9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: podľa požiadavky verejného obstarávateľa  

10.  Miesto dodania predmetu zákazky: viď v hlavičke 

11. Predpokladaná hodnota zákazky: je 10 000,00 EUR bez DPH  

12.  Variantné riešenie: neumožňuje sa  
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13. Obhliadka miesta:   V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na hore uvedenom 

kontaktnom mieste. Účasť na obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa nezúčastní obhliadky, 

môže predložiť ponuku.     

14. Lehota a miesto na predloženie ponúk: 14.01.2019 do 10.00 hod  

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: viď v hlavičke 

e-mail:  starosta.mojzesovo@gmail.com 

15. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom, 

osobne, alebo e-mailom.  

Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku. Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s 

DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).  

Označenie obálky, resp. predmet e-mailovej správy: Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt – 

„Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Mojzesovo “PONUKA – NEOTVÁRAŤ  

 16. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  

Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie kritérií a 

rozhodujúca je cena celkom v Eur s DPH.  

V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.  

17. Lehota viazanosti ponúk: 30.03.2019  

18. Obsah ponuky: - Vyplnený návrh na plnenie kritérií – príloha č. 1  

19. Otváranie ponúk: Neverejné otváranie a vyhodnotenie ponúk a uskutoční dňa 15.01.2018  o 

12:00 hod.  

Miesto: viď v hlavičke  

Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma. S úspešným  

uchádzačom verejný obstarávateľ podpíše zmluvu na poskytnutie služby alebo vystaví objednávku na 

službu, ktorá je predmetom tejto zákazky. 

Neúspešným uchádzačom bude oznámené, že verejný obstarávateľ ich ponuku neprijíma. 

20. Podmienky financovania:  Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa 

a zo zdrojov Európskej únie v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia – výzva  

OPKZP-PO2-SC211-2018-40. 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

- Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými osobami.  

- Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:  

a) nebude predložená žiadna ponuka,   

b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám  

c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie  

V Mojzesove, 09.01.2018  
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Ing. Jozef Čunderlík , starosta obce 

 

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií  

  

CENOVÁ PONUKA 

    

Názov zákazky:   Spracovanie žiadosti o NFP pre projekt – „Vodozádržné opatrenia v intraviláne 

obce Mojzesovo“ 

   

Obchodné meno:   

Sídlo dodávateľa:           

Oprávnená osoba:   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:   

Email:   

Telefón:   

Názov služby Cena bez DPH Výška DPH Cena s DPH 

spracovanie a podanie 
žiadosti o NFP 

   

súčinnosť pri 
kompletizácii 
podkladov k podpisu 
zmluvy o pridelení NFP 

   

Cena celkom    

 

*sme/nie sme platcami DPH 

*nehodiace sa preškrtnite 

 

V ..................., dátum: 

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:   

Podpis a pečiatka:  

 


