
Výzva na predloženie ponúk zákazky s nízkou hodnotou pre projekt 
„Sociálna práca  v obci Kurov“

Výzva na predloženie ponúk zákazky s nízkou hodnotou
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky :

1. " Konzultant pre publicitu a monitorovanie“  pre projekt: Sociálna práca v obci Kurov

- Predmetom zákazky sú služby spojené s propagáciou projektu a jeho realizáciou v súlade s Manuálom 
pre informovanie a publicitu pre prijímateľa v rámci ESF a vypracovanie monitorovacích správ 
poskytovateľovi pomoci v rozsahu 150 hod. / 24 mesiacov počas realizácie projektu.

- Predmet zákazky je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, zo štátneho rozpočtu SR a vlastných 
zdrojov obce. 

" Finančný manažér“ pre projekt: Sociálna práca  v obci Kurov

- Predmetom zákazky sú služby spojené s administratívou, zúčtovaním projektu v súlade s Usmerneniami 
ESF a FSR v rozsahu 120 hod./24 mesiacov počas realizácie projektu. 

- Predmet zákazky je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, zo štátneho rozpočtu SR a vlastných 
zdrojov obce. 

Vašu ponuku očakávame v lehote do :
do 22. 11 . 2011 
2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov v tvare jednotková cena bez DPH, DPH a cena spolu s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom 
DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní písomne v ponuke. 

3. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. 
Ponuka musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, 
ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

4. Ponuka musí byť spracovaná v slovenskom jazyku a podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača.

5.Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
- adresu obstarávateľskej organizácie : 
Obec Kurov
Kurov 39
086 04 Kurov
– adresu uchádzača [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
- označenie „ neotvárať ! “

6. Lehota viazanosti ponúk : do 31. 09. 2013

7. Obsah ponuky : doklad o oprávnení podnikať - fotokópia dokladu
Úspešný uchádzač na základe vyzvania predloží 3x podpísanú zmluvu. 

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob jeho vyhodnotenia :
Celková cena - ako najvýhodnejšia bude vyhodnotená najnižšia cena. Určené bude poradie úspešnosti ostatných 
ponúk.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ak ich obsah a rozsah sa bude 
odchyľovať od vyhlásených podmienok verejného obstarávania a ak ceny v ponukách budú prevyšovať 
predpokladané finančné náklady . 

V Kurove, 1.11.2011 Mária Špirková, starostka obce
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