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Vec: 
Výzva na predloženie ponuky 
 
 Obec Chminianske Jakubovany ako verejný  obstarávateľ, definovaný v §7 ods. 1 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov plánuje zadať zákazku na zabezpečenie projektu: „“Tréningová 
firma“ Chminianske Jakubovany“  realizovaného v rámci OP zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, spolufinancovaného fondom ESF, prioritná os 2 – podpora sociálnej inklúzie. 
Verejné obstarávanie sa uskutoční v súlade s pravidlami stanovenými pre zadávanie  zákaziek 
s nízkymi hodnotami (služby) podľa §102 a súvisiacich ustanovení zák. č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 V tejto súvislosti si dovoľujeme požiadať Vás o predloženie súťažnej ponuky  na 
dodanie predmetnej zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať cenovú ponuku  na 
celý predmet zákazky, ktorým je: Publicita – Inzercia a propagácia projektu 
Popis k predmetu zákazky: 
Text – čiernobiely text 
Logo – zverejniť s textom farebné logá Fondu sociálneho rozvoja, Európskeho sociálneho 
fondu a operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia budú v inzercii umiestnené 
podľa presných noriem a pravidiel ustanovených v „Manuáli pre informovanie a publicitu“ na 
stránke Fondu sociálneho rozvoja www.fsr.sk 
Textové pole – minimálna požiadavka inzercie na formát A4 na ¼ strany  
Termín uverejnenia inzercie – 3x v období od Jún 2012 – Október 2013 
 

Predpokladaná celková hodnota predmetu zákazky je v EUR 335,00 bez DPH. 
 
	   Podmienkou účasti je predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar a služby, ktorý 
je predmetom zákazky v súlade s ustanovením §26 ods. 2 písm. e)  zák. č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Túto podmienku preukáže kópiou výpisu zo živnostenského registra (fyzická 
osoba) alebo z obchodného registra (právnická osoba) resp. iným dokladom, ktorým záujemca 
preukáže oprávnenie na dodávanie predmetného tovaru. Tieto doklady je možné nahradiť 
potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov, vydaným Úradom pre verejné obstarávanie 
SR. Predkladané doklady požaduje verejný obstarávateľ predložiť formou fotokópie, ktorá 
nemusí byť úradne osvedčená. 



                                                           
 
 
 Ponuku je potrebné vypracovať v súlade s §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších a súvisiacich predpisov v eurách ako cenu pevnú, garantovanú počas celej doby 
trvania zmluvy.  
 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena vrátane DPH, resp. konečná cena 
(neplatca DPH) za celý predmet zákazky. 
 Ponuku je potrebné predložiť najneskôr do 25. 6. 2012 do 14.00 hod. na adresu 
verejného obstarávateľa, uvedenú v záhlaví, s označením „Neotvárať“ a „názov zákazky – 
Publicita – Inzercia a propagácia projektu.  
V prípade nejasností a dodatočných informácií kontaktujte starostu obce Jozefa Lukáča,  
tel.: 051/7795596  
Po vyhodnotení ponúk bude s úspešným uchádzačom uzatvorená záväzná objednávka, ktorej 
obsahom bude predmet tejto zákazky. 
 

Veríme, že predložíte ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade so 
stanovenými podmienkami.  
 
     S pozdravom       
         
 
 

Jozef Lukáč                                      
 starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


