
FONTIS – občianske združenie, Lúky 1112/13, 952 01 Vráble, IČO: 36109118, DIČ: 2021621118 
e-mail: sona.trubiniova@zitava.sk, tel.: 0908 784 987, www.zitava.sk 

 FONTIS–občianske združenie, Lúky 1112/13, 952 01 Vráble  

 
 

Výzva na predkladanie ponúk 
v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Zabezpečenie vykonania 
verejného obstarávania na školenia/vzdelávacie aktivity, prenájom školiacich priestorov, 
stravovanie a nákup výpočtovej techniky pre potreby projektu s názvom  „Posilnenie 
personálneho vybavenia v regionálnej neziskovej organizácii“ (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“); (ďalej len „Výzva“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

FONTIS–občianske združenie  
Sídlo:    Lúky 1112/13, 952 01 Vráble 
IČO:    36109118 
Poštová adresa:  Lúky 1112/13, 952 01 Vráble 
Kontaktná osoba: Mgr. Soňa Trubíniová 
Tel.:   +421 908 784 987 
Email:   sona.trubiniova@zitava.sk 
Web:   www.fontis.zitava.sk 
 
 
2. Predmet zákazky: 
 
Zabezpečenie vykonania verejného obstarávania. 
 
 
3. Opis predmetu zákazky: 
 
Zabezpečenie vykonania verejného obstarávania na školenia/vzdelávacie aktivity, prenájom 
školiacich priestorov, stravovanie a nákup výpočtovej techniky pre potreby projektu s názvom  
„Posilnenie personálneho vybavenia v regionálnej neziskovej organizácii“ 
spolufinancovaného z Operačného programu 2710003 „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“.  
 
Hodnota zákaziek je 30.833,33 EUR bez DPH v členení: 

- vzdelávacie aktivity – predpokladaná hodnota zákazky: 23977,12 EUR 
- prenájom priestorov – predpokladaná hodnota zákazky: 5841,67 EUR 
- výpočtová technika – predpokladaná hodnota zákazky: 100,83 EUR 

 
 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 
 
1.250,00,- EUR bez DPH (1.500,00,- EUR s DPH) 
 
 
5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

 
Celková najnižšia konečná cena v EUR s DPH za poskytnuté služby. 
 
 
6. Podmienky účasti: 
6.1 predloženie originál alebo kópie dokladu preukazujúceho oprávnenie poskytovať službu, 
6.2 predloženie kópie dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 126 zákona o verejnom 

obstarávaní – Preukaz o odbornej spôsobilosti, 
 
 
7. Obsah predloženej ponuky 
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 a) ponúknutá cena (stanovená v EUR bez DPH, DPH, v EUR s DPH), 
 b) doklady podľa bodu 6. tejto Výzvy. 
 
 
8. Lehota na predkladanie ponúk 
 
Konečný termín na predloženie cenovej ponuky je stanovený na 27. apríla 2012 do 16.00 
hod. Ponuky zasielajte poštou na adresu FONTIS – občianske združenie, Lúky 1112/13, 952 
01 Vráble alebo e-mailom na adresu sona.trubiniova@zitava.sk.  
 
 
9. Vyhodnocovanie ponúk 
 
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. 
 
 
Vo Vrábľoch, dňa 20.04.2012 
 
 

 ................................  
Mgr. Soňa Trubíniová 
štatutárna zástupkyňa 

 


