
VLACHOVO DEDINA
         ROKA 2005

Obec Vlachovo, Letná 71, 049 24  Vlachovo

                

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – PRIESKUM TRHU

 podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov: ObecVlachovo 
Sídlo: Letná 71, 049 24 Vlachovo
Krajina: Slovenská republika 
IČO: 00 328898
Kontaktná osoba: Ing. Peter Pakes
Telefón: 058/788 32 72
e-mail: obec@vlachovo.eu 

2. Názov predmetu zákazky
Externý manažment žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka

a) Podpora investícií do budovania, zlepšenia alebo rozšírenia všetkých typov malej 
infraštruktúry vrátane investícií do obnoviteľných zdrojov energie a úspor energie.

b) Podpora investícií do zriaďovania, zlepšenia alebo rozšírenia miestnych. 
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane služieb v oblasti voľného 
času a kultúry a do súvisiacej infraštruktúry.

3. Opis predmetu zákazky
Zabezpečenie manažmentu pre uvedený predmet zákazky.
 

4. Podmienky účasti uchádzačov – požadované doklady odbornej spôsobilosti
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti: 
Oprávnenie vykonávať činnosť:
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

5. Miesto dodania predmetu zákazky 
Obecný úrad Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo

6. Predpokladaná hodnota zákazky
3,5 % z predpokladaných oprávnených výdavkov budúcej žiadosti o NFP, ktorej príprava je

predmetom obstarávania

7. Možnosť rozdelenie cenovej ponuky 
Nie je možné cenovú ponuku rozdeliť 

8. Variantné riešenie 
Variantné riešenia sa nepripúšťajú

9. Lehota na predkladanie ponúk
Do 10. 3. 2015 do 10.00 hod.



VLACHOVO DEDINA
         ROKA 2005

Obec Vlachovo, Letná 71, 049 24  Vlachovo

                
poštou        - Obec Vlachovo, Letná 71

049 24 Vlachovo 
osobne        - do podateľne na Obecnom úrade vo Vlachove

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou a montážou zariadení. 
Zmluvu uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

10. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov Programu rozvoja vidieka.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk na celý predmet zadávanej 
zákazky kritérium – najnižšie percento z výšky oprávnených výdavkov uvedených v budúcej 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok, tým bude zabezpečená najnižšia cena predmetu 
obstarávania.

12. Ďalšie informácie
Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovné dni od 07.30 do 15.30 hod.

Vo Vlachove, 25. 02. 2015

         Ing. Peter Pakes v.r.
           starosta obce


