
 

V Ý Z V A NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

zadávanie zákazky podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona  č.25/2006 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

PRIESKUM TRHU 

                                                                    

A. Identifikácia verejného obstarávateľa  

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

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

 IČO:     42084636 

 Štatutár:     Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

 Telefón:     +421 53 46 99 066 

 Fax:      +421 53 46 99 065 

 e-mail:     hradiska@maslev.sk  

 Kontaktná osoba:   Ing. Andrea Hradiská, PhD. 

B. Typ zmluvy:    Zmluva o dielo 

 

C. Opis predmetu zákazky:   Prezentačná publikácia „Nájdi si svojho mliekara a včelára“ 

Predmetom zákazky bude vytvorenie publikácie, vrátane zberu informácií, ich selekcie, editácie 

textov a spracovania, grafiky, fotografií s autorskými právami, ilustráciami.  

V rámci realizácie projektu spolupráce „Mlieko a med pre naše zdravie“ sa vytvorí táto brožúra 

a bude predstavovať sumár jednotlivých aktivít projektu zameriavajúcich sa na rozvoj vidieka, ktorá 

zmapuje všetkých schválených predajcov a malých producentov mlieka a medu v území.  

Brožúra musí obsahovať zozbierané údaje o všetkých mliekaroch a včelároch z nášho územia, ktorí 

potvrdia svoj záujem, vrátane kontaktov, prípadne tiež popisu ich činnosti, spôsobu využívania 

zdrojov pre výrobu mlieka a medu apod..  Zároveň bude obsahovať informácie o projekte, identické 

recepty ľudového liečiteľstva využívajúceho mlieko a med oboch partnerov – MAS LEV o.u. a MAS 

Sdružení Západní Krušnohoří. 
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Dodanie podkladov 

Obstarávateľ zodpovedá na všetky otázky pri vyžiadaní uchádzačom alebo pri podpise zmluvy o dielo 
s výherným dodávateľom, v zmysle požiadaviek uchádzačov. Tiež poskytne tie údaje a kontakty na 
partnerov, ktoré k dispozícii už má. 
 
D. Miesto dodania cenovej ponuky:  Občianske združenie MAS LEV, o.z.  

      Námestie Majstra Pavla 28    
      054 01 Levoča 
   

E. Možnosť predloženia ponuky :  Iba na celý predmet zákazky! 
 

F. Termíny: 
 

Termín dodania cenovej ponuky:  do 14.02.2014 osobne, alebo poštou na adresu uvedenú
     v bode A. 

Trvanie zmluvy:    od február 2014 – cca do december 2014  
Termín dodania zákazky:  cca do december 2014, upravené bude v zmluve o dielo

     
 
G.  Poskytnutie súťažných podkladov – k výzve nie sú žiadne dodatočné súťažné podklady. 

Dodávateľ si môže vypýtať konkretizovanie ďalších parametrov predmetu zákazky.  

  
H.  Celková cena predmetu zákazky 

Cena za celkový predmet zákazky vrátane súvisiacich služieb musí byť stanovená v zmysle zákona NR 
SR č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR Z.z, ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná bez možnosti úpravy.  

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty ( ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH v EUR 

- sadzba a výška DPH v EUR 

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH v EUR 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhované ceny, ktorých súčasťou je aj DPH. Súčasne na 
túto skutočnosť upozorní označením „Nie som platca DPH“ v cenovej ponuke.  

I. Platobné podmienky 

Splatnosť faktúry sa po realizácii určí najneskôr do 14 dní od doručenia faktúry.  

Faktúra môže byť vystavená na základe obstarávateľom potvrdeného dodacieho listu. 

 

K.  Dôvody zrušenia zadania zákazky: 

- 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. 

L. Predpokladaná hodnota zákazky: hodnota v limite do 3 500 € celkom  

M. Vyhodnotenie ponúk:  

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 17.02.2014 o 10:00 hod v priestoroch kancelárie MAS LEV 

(viď adresa obstarávateľa). Pre vyhodnotenie ponúk bude zriadená komisia pozostávajúca z členov 

Správnej rady MAS LEV, o.z. v počte 3 osoby.  

 

 

 

V Levoči, dňa 31.01.2014  

 

Mgr. Peter Pitoňák 

podpredseda MAS LEV, o.


