
Výzva na predkladanie ponúk 
 

zákazka s nízkou hodnotou/služby 
pod ľa § 102 Zák.č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a do plnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  
a pod ľa Usmernenia Riadiaceho orgánu č. N5/2008 Aktualizácia č. 5 

 
I. Verejný Obstarávate ľ 
 
Názov:    MEDEKO CAST s.r.o. 
sídlo :     Orlové 255, 017 01 Považská Bystrica 
IČO :     31615007 
  
Štatutárny orgán: I Ing. Pavol Demáček 

Ing. Róbert Ružička, Ing. Kristína Lang  
Kontaktná osoba:   Magdaléna Martišková 
tel.:    +421 42 432 4495 
mobil:    +421 917146595 
 
II. Predmet zákazky 

Názov zákazky:  
„Výber odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie“ 

 
Opis predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky je zabezpečenie realizácie verejného obstarávania odborne 
spôsobilou osobou pre potreby projektu s názvom: Posilnenie 
konkurencieschopnosti a adaptability zamestnancov spoločnosti MEDEKO CAST, 
s.r.o. 
 
Rozsah požadovaných služieb: 

 
Výber dodávateľa na zabezpečenie 
publicity projektu 

Zákazka s nízkou hodnotou/tovary a 
služby 

Výber dodávateľa na zabezpečenie 
publicity projektu – úvodný a záverečný 
seminár 

Zákazka s nízkou hodnotou/služby 

Výber dodávateľa na zabezpečenie 
vzdelávania, monitoringu projektu 
a finančného riadenia projektu 

Podlimitná zákazka/služby 

 
Predpokladaná cena zákazky: 1 700,00€ bez DPH  

 
III. Podmienky zmluvy 

 
          Predmet obstarávania sa bude realizovať na základe mandátnej zmluvy. 
 

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov pridelených na 
realizáciu projektu s názvom „Posilnenie konkurencieschopnosti a adaptability 
zamestnancov spoločnosti MEDEKO CAST, s.r.o.“, 2710003 Operačný program 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 1 – Podpora rastu zamestnanosti, 



Opatrenie 1.2 podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom 
zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikanie, kód výzvy DOP-
SIA-2010/1.2.1./01. 

 
       IV. Podmienky ú časti  
              

Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu. 
 
IV. Spôsob a lehota na predloženie ponuky :  

Lehota na predloženie ponuky : do 22.03.2012 do 13.00 hod.  
 

Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 

• adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode I. tejto výzvy, 

• adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta  
podnikania), 

• označenie „sú ťaž – neotvára ť“  

• heslo súťaže: „OSO“. 

Spôsob doru čenia ponuky:    osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode 1 
 
             Vyhodnotenie ponúk : 23.03.2012 
 
      VI. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  30.04.2012 
 
       VII. Ďalšie informácie  
    
             Kritérium na hodnotenie ponúk je najnižšia cena bez DPH.  
  
Dátum vyhotovenia výzvy: 06.03.2012 
 
 
 
 
        
                  Ing. Pavol Demáček 


