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Výzva na predkladanie  ponúk 

_________________________________________________________________ 
Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby  

 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :  
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 
 Hviezdoslavovo nám. 7  

026 01 Dolný Kubín 
 IČO: 36145106 

 
1.1. Štatutárny zástupca: PaedDr. Mária Jagnešáková 
 
2. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ing. Marta Rusnáková, Tel. 0905 390333, e-mail: 
projekty@oravskemuzeum.sk 

 
3.           Názov predmetu zákazky : vypracovanie Ekonomickej a finančnej analýzy pre projekt 
„Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“          
 
3.1. Predmet zákazky:  

Predmetom zákazky je poskytnutie služby - vypracovanie Ekonomickej a finančnej analýzy pre 
projekt „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“ 

 Služba bude pozostávať z: 

- Ekonomická analýza projektu,  

- Finančná analýza projektu   
Obe analýzy budú vypracované v súlede s dokumentami Programu cezhraničnej spolupráce 
Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020.  
 
Rozsah poskytnutia služby: dva kompletné elaboráty ekonomickej a finančnej analýzy 
projektu „Rašeliniská vrchoviskové – európsky unikát poľsko-slovenského pohraničia“, ktorý 

bude bude podaný v rámci I.prioritnej osi Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 
 

3.2 Predpokladaná hodnota zákazky:  1 250,- Eur bez DPH 
 
4. Komplexnosť dodávky:  

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 
              Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku   
              len na niektorú, alebo niektoré položky v rámci predmetu zákazky. 
 
5. Termín poskytnutia služby:  

Najneskôr do 10.08.2016 
 

  
 
6. Obsah ponuky: 

Uchádzač predloží v ponuke: 
 a)  identifikačné údaje o uchádzačovi  

b) cenu za predmet zákazky vypracovanú v zmysle čl 10. 
 

7. Podmienky financovania zákazky: 
Financovanie plnenia predmetu zákazky je z finančných prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – 
Slovensko 2014 - 2020  
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8. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva alebo objednávka v zmysle Obchodného zákonníka 

  
9. Lehota na predloženie ponúk: 24.06.2016 do 14:00 hod. 

 
Ponuku žiadame označiť: „EFA“ – Neotvárať !! 

     
9.1. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné.  
 
10. Cena a spôsob určenia ceny  v ponuke  
10.1.  Cena bude určená v Eur.  

Navrhovanú ponukovú cenu za službu uchádzač  uvedie v zložení:  
 2) Celková cena s DPH za poskytnuté služby  
10.2. Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú  cenu uvedie v zložení: 

celková cena bez DPH 
sadzba DPH a výška DPH  
celková cena  vrátane DPH 

10.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú cenu celkom, a na skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH v SR, upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny. 

10.4. Uchádzač bude ponúkať komplexné poskytnutie služby tak, aby celková cena ponuky 
 pokryla všetky jeho záväzky a výdavky v zmysle výzvy na predkladanie ponúk, vrátane 
obstarávania a nákladov podzhotoviteľov uchádzača.  

 
11. Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena. 
  Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH 

cena celkom). 
  Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu   

celkovú cenu vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných 
 uchádzačov sa stanoví podľa  veľkosti ponukových cien. 

 
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške. 
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné 

obstarávanie v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného 
obstarávateľa. 

c) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej 
obsah je v súlade s podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie 
ponúk, doručená ponuka obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola 
predložená v určenej lehote na  predkladanie ponúk.   

 
 
 
V Oravskom Podzámku, 13.06.2016 
 
 
Vypracovala: 
Ing. Marta Rusnáková 


