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Podľa rozdeľovníka 
 
 
 
 
Vybavuje:  Tel: Dňa: Or. Podzámok 

Mgr. Tomáš Moravčík 0904 607 027 20.07.2015  

 
VEC: 
Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu za účelom stanovenia 
predpokladanej hodnoty zákazky 
 
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie predmetu zákazky 
s názvom „Zabezpečenie služieb poradcu, školiteľa a lektora seminárov v oblasti strategického 

plánovania regionálneho rozvoja“ v rámci prípravy stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou územia verejno-súkromného partnerstva MAS Orava, o.z.  
 
Vypracovanie cenovej ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákazka na poskytnutie 
služby v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. overejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Popis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky s názvom „Zabezpečenie služieb poradcu, školitela a lektora seminárov 

v oblasti strategického plánovania regionálneho rozvoja“ je dodanie nasledovných služieb: 
 
Poradca, lektor, školiteľ pre strategický dokument v oblasti regionálneho rozvoja v súvislosti s  
prípravou na implementáciu Stratégie CLLD: 

� Riadenie a koordinácia odborných vzdelávaní (seminárov) 
� Koordinácia pracovných skupín 
� Komunikácia s manažérom združenia 
� Dozor a odborný dohľad nad správnym priebehom realizácie prípravy stratégie CLLD 

na území MAS Orava, o.z. 
� Pripomienkovanie jednotlivých častí spracovanej Stratégie CLLD 

 
Predpokladaná cena zákazky: 
Rozsah pracovnej činnosti je maximálne 100 hod. a bude vykonávaná v priestoroch 
obstarávateľa, po dohode a mimo priestorov v mesiacoch september až december 2015. 
Predpokladaná cena max. 50 Eur/ hod.  vrátane cestovného. V cene sú zahrnuté všetky 
náklady spojené s prípravou prednášok a prezentácii na semináre, doprava, strava. 
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Predkladanie cenovej ponuky (podmienky účasti): 
 
Cenovú ponuku žiadame doručiť písomne, osobne, poštou, alebo elektronicky na adresu 
moravcik@masorava.sk  Poštou je možné doručiť cenovú ponuku na adresu MAS Orava, o.z. 
027 41 Oravský Podzámok č. 60 
 
Cenovú ponuku požadujeme predložiť v členení cena bez DPH, DPH a s DPH a celkovú cenu. 
Pokiaľ je záujemca neplatca DPH upozorní na to vo svojej cenovej ponuke.  
 
Lehota na predloženie cenovej ponuky:  
 
Cenovú ponuku je uchádzač povinný doručiť najneskôr do 24.07.2015 do 15.30 hod.  
 
 
Ďalšie informácie: 
 
Všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto 
zákazke znáša uchádzač na vlastnú ťarchu, bez akéhokoľvek finančného nároku voči 
verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok vyhodnotenia cenových ponúk. 
Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadnu z cenových ponúk v prípade ak tieto 
nesplnia zadané kritéria. 
 
 
S pozdravom, 
 
 
                         ................................................... 
                     Mgr. Jozef Záhora 

           predseda združenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


