
                                                                           
 

Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33  

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 V Chminianskych Jakubovanoch, dňa 01.10.2012 

  
 
Vec: Cenový prieskum  – výzva na predloženie cenovej ponuky  
 
Obec Chminianske Jakubovany podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov dovoľuje si Vás vyzvať v súlade s §102 citovaného zákona na 
predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Publicita – Inzercia a propagácia projektu 
v rámci realizácie verejného obstarávania pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ 
Chminianske Jakubovany“    
 
1/Postup obstarávania:  zákazka s nízkou hodnotou (ZsNH) - prieskum trhu 
 
2/Vymedzenie predmetu  zákazky: 
Výber dodávateľa služby pre aktivity súvisiace s projektom „Tréningová firma“ Chminianske 
Jakubovany“ – Publicita – Inzercia a propagácia projektu v tlačových médiách,  schváleného 
z OP ZaSI,  Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie.  
 
Popis predmetu zákazky: 
 
Špecifikácia výzvy: 
 
Požiadavka verejného obstarávateľa – zverejnenie/inzerovanie zadaného textu v Slovenskom 
tlačovom médiu formou inzercie 
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  
   - minimálna požiadavka inzercie na formát A5 na ½ strany 
 
(text bude bližšie špecifikovaný pri záväznej objednávke) 
 
Predpokladaná celková hodnota predmetu zákazky je v EUR 335,00 bez DPH. 
 
Termín a počet uverejnení inzercie – 3x v období od október 2012 – október 2013 
 
 
3/ Podmienky účasti: 
 
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné predložiť: 
- cenovú ponuku 
- kópia dokladu o oprávnení realizovať/vykonávať služby, ktoré sú predmetom zákazky (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 alebo služby. Tieto doklady je možné nahradiť 
potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov, vydaným Úradom pre verejné obstarávanie  
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SR. Predkladané doklady požaduje verejný obstarávateľ predložiť formou fotokópie, ktorá 
nemusí byť úradne osvedčená) 
 
4/ Predkladanie ponúk: 
Uchádzač predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne na adresu: Obec Chminianske 
Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33 s označením „Neotvárať“ - „Publicita – 
Inzercia a propagácia projektu“. Cenovú ponuku uchádzač predloží v členení: suma bez DPH, 
DPH, suma vrátane DPH.  
 
5/ Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
10.10.2012 do 14.00 hod 
 
6/ Kritérium na vyhodnotenie ponúk:   
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena vrátane DPH, resp. konečná cena (neplatca 
DPH) za počet uverejnených inzercií (3x) v období od október 2012 – október 2013 podľa 
špecifikácie v bode 2. 
 
 
 
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte svoju ponuku 
v požadovanom termíne. 
 
 
 
 
        J. Lukáč 
              starosta obce 


