
V Ý Z V A 

na predloženie ponuky na dodanie služieb  

Zákazka s nízkou hodnotou na základe  
par. 102 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

v znení neskorších predpisov 
 

1)  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 

 Telefón:    +421 53 46 99 066 

 Fax:    +421 53 46 99 065 

 e-mail:    hradiska@maslev.sk  

2) Predmet zákazky:  Aktualizácia Integrovanej stratégie rozvoja územia „LEVočský región – perla Spiša........a 

sen sa stane skutočnosťou!“ 

2.a)  Obsahová náplň služby:  

Analýza územia 

Zber informácií pre monitoring a hodnotenie: 

Vecná aktualizácia jednotlivých častí ISRÚ schválenej júnom 2009  

-  aktualizácia základných štatistík ovplyvňujúcich implementáciu stratégie 

-  audit stavu čerpania zdrojov, identifikácia finančných potrieb pre jednotlivé opatrenia a ich zapracovanie

 do finančného plánu 

 -  aktualizácia jednotlivých opatrení v zmysle platných Usmernení pre administráciu Leader 

-  aktualizácia Finančného plánu implementácie opatrení financovaných z PRV 2007 – 2013 Prílohy č.5

 a Prílohy č.4 Opatrenia osi 3 a osi 4 PRV 2007 – 2013, implementovaných prostredníctvom osi 4 Leader,

 súčinne s aktualizáciou súvisiacich častí a kapitol  stratégie 

3) Požiadavky na dodávateľa služby 

3.1 Znalosť, prípadne skúsenosti s prístupom Leader, 

3.2 Výborné vedomosti o aktuálnych programových dokumentoch, najmä však PRV 2007 – 2013, príručka PRV

 a Usmernenie pre administráciu Leader, 

3.3 Skúsenosti s vypracovávaním stratégii, PHSR a projektov cez podporné programy EÚ, 

3.4 Dodávateľ služby musí byť z územia MAS LEV, 

3.5 Nutnosť odkonzultovania každej úpravy stratégie so zadávateľom zákazky, 

3.6 Doloženie vyššie deklarovaných požiadaviek v spracovanom prehľade za posledných 5 rokov.  
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4) Miesto zákazky 

4.1) Miesto dodania služby: kancelária MAS LEV, viď adresa uvedená v bode  

4.2)  Miesto realizácie služby: región MAS LEV 

5)  Typ zmluvy: Zmluva o dielo 

6)  Lehota spracovania zákazky: Jún 2011 – November 2011 

7)  Lehota dodania výsledku služby: November 2011  

8)  Lehota na predloženie cenovej ponuky: od 27.03.2011 do 17.04.2011  

9)  Jazyk ponuky: celá ponuka musí byť vyhotovená v štátnom jazyku - slovenskom jazyku 

10)  Uchádzač doručí cenovú ponuku osobne alebo poštou na adresu v stanovenej lehote: 

Kancelária MAS LEV, o.z. 

Námestie Majstra Pavla 28 

054 01 Levoča 

11)  Cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € s vyjadrením ceny bez DPH aj s DPH, suma na cenovej ponuke

 musí vyjadrovať celkovú cenu zákazky. Jej zmeny v čase realizácie a po nej sú neprípustné. 

12) Cenový limit na dodanie služby: do 10 000,- € 

13)  Platobné podmienky 

13.1)  Splatnosť faktúry sa po realizácii určí najneskôr do 20 dní od doručenia faktúry.  

13.2) Faktúra môže byť vystavená na základe obstarávateľom potvrdeného dodacieho listu, čomu bude predchádzať schválenie 

dokumentu na úrovni Výkonného orgánu MAS LEV. 

14)  Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou: 

- nebola predložená ani jedna ponuka; 

- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy; 

- ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky výzvy, 

- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená. 

 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 18.04.2011 komisiou stanovenou v počte 3 osoby zo Správnej rady. 

 

 

V Levoči, dňa 27.03.2011       Ing. Andrea Hradiská 


