
 
V Ý Z V A - ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU  

podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení  neskorších predpisov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

PRIESKUM TRHU NA DODANIE SLUŽBY 

A) Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: Občianske združenie MAS LEV, o.z. 

Sídlo organizácie: Námestie Majstra Pavla č. 28, 054 01 Levoča 

IČO: 42084636 

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

Telefón: +421 53 46 99 066 

Fax: +421 53 46 99 065 

e-mail: hradiska@maslev.sk 

B) Predmet zákazky: Realizácia aktivít pre projekt spolupráce „Gastronomické vizitky Liptova a Spiša“ 

Dodanie služby sa týka týchto činností: 

I. Príprava brožúry: Špeciality a produkty z Liptova a Spiša  

Pôjde o tieto konkrétne činnosti: 

 Zber údajov (receptov v regióne), ich triedenie a spracovanie 

 Dizajn brožúry a úprava textov 

 Fotografie, ilustrácie  

 Grafické dopracovanie brožúry 

Brožúra bude okrem receptov obsahovať aj tradičné postupy spracovania, uskladňovania a konzervovania 

potravín na Liptove a na Spiši. Spolu s partnerom MAS horný Liptov plánujeme sumarizovať 50 receptov, vo 

forme 52 strán A5 + obal.  

II. Beseda: Ako sa naši starí rodičia stravovali, a ako sa stravujeme dnes? 

 Kooperácia s partnerskou MAS pri organizovaní podujatia 

 Zabezpečenie účasti MAS LEV na podujatí 

 

III. Príprava videokuchárky - DVD  

 Spracovanie materiálov pre ilustračné DVD, ktoré zahrnie konkrétnu prípravu tradičných jedál a 

vybraných receptov z oboch regiónov a spropaguje projekt.  

 Zabezpečenie spracovania DVD. 

 

IV. Organizačná výpomoc pri slávnostnom ukončení projektu 



 
C) Cenová ponuka a jej vyhodnotenie:  

Uchádzač doručí cenovú ponuku najneskôr do 28.01.2013 do 10:00 osobne alebo poštou na adresu: 

Kancelária MAS LEV, o.z. 

Námestie Majstra Pavla 28 

054 01 Levoča 

Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční dňa 31.1.2013 o 10:00 hod v priestoroch kancelárie MAS. 

V cenovej ponuke prosím uveďte celkovú ponúkanú sumu za dodanie zákazky s DPH aj bez DPH.  

 

D) Termín plnenia a typ zmluvy  

Plnenie služby sa plánuje po dobu od február 2013 – október 2013.   

S dodávateľom služieb bude uzatvorená Mandátna zmluva podľa §566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v platnom znení.  

 

E) Odhadovaná suma za dodanie zákazky: do 10 000 €. 

 

 

 

V Levoči dňa 09.01.2013            Ing. Andrea Hradiská, PhD.  


