OBEC HLADOVKA , HLADOVKA 45, 027 13 HLADOVKA
Prieskum trhu pre jednoduchú zákazku – výzva na predloženie cenovej ponuky
OBEC HLADOVKA
podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva prieskum trhu pre činnosť:
„Koordinácia a riadenie“
pre projekt s názvom: “Kultúra so športom – ruka v ruke, pod jednou strechou” schváleného v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, číslo projektu:
PLSK/ZA/IPP/III/122
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie
Obec Hladovka
IČO:
00314480
Sídlo organizácie :
Hladovka 45, 027 13 Hladovka
Kontaktné miesto:
Hladovka 45, 027 13 Hladovka
Kontaktné osoby:
Mária Kendralová
Telefón :
043/539 77 02
E-mail:
ocuhladovka@orava.sk
2. Druh zákazky:
Jednoduchá zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
3. Názov zákazky:
Koordinácia a riadenie pre projekt s názvom: “Kultúra so športom – ruka v ruke, pod jednou
strechou” schváleného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
2007 – 2013
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 500,- EUR
5. Obsah predmetu zákazky:
a) príprava, plánovanie a realizácia aktivít naplánovaných v žiadosti o finančný príspevok v úzkej
súčinnosti s pracovníkmi prijímateľa
b) komunikácia s dodávateľmi tovarov a služieb
c) koordinovanie vzájomnej komunikácie jednotlivých projektových partnerov vo vzťahu ku
prijímateľovi
d) zabezpečovanie plnenia publicity v súlade so všetkými relevantnými dokumentmi programu
e) operatívne plnenie ďalších úloh potrebných pre správnu koordináciu projektu
6. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie
7.Trvanie a rozsah zákazky: 12.03.2014 - 31.05.2014 na základe zmluvy.
8.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa
uvádzajú: splatnosť faktúr 14 dní
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9. Podmienky účasti uchádzačov:
Návrh ceny celkom vrátane DPH podľa Obsahu predmetu zákazky, uvedeného v bode 5.
10. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto prieskume trhu.
11. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 11.03.2014 do 13.00 hod.
12. Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku elektronicky na adresu: ocuhladovka@orava.sk, poštou,
alebo osobne.
13. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritérium: najnižšia komplexná cena
14. Vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 11.03.2014 o 13.30 hod
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa podrobne stanovených v tejto výzve.
S úctou

Mária Kendralová
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