
 

Obec   J A R O V N I C E 
Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice 

 

 

VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky 
 

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 o verejnom obstarávaní“) 

 

 

„Verejný obstarávateľ pre projekt Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice, ITMS 

kód projektu: 27120130609“ 
 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

 Názov:   Obec Jarovnice 

 Sídlo:   Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice 

 IČO:   00 327 212 

 DIČ:   2020711528 

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

 Číslo účtu:  8818513001/5600 

 Štatutárny orgán:  Florián Giňa, starosta obce 

 Kontaktná osoba:  Mgr. Rastislav Zubaj, prednosta obce 

 Kontakt:   zubaj@jarovnice.sk, 0911 926 174 

 Web:   www.jarovnice.sk  

 

2. Predmet zákazky: 

 

 2.1 Názov predmetu zákazky: 

 

„Verejný obstarávateľ pre projekt Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice, ITMS kód 

projektu: 27120130609“ 

 

2.2 Opis predmetu zákazky:  

 

Predmetom zákazky je realizácia procesu verejného obstarávania osobou zodpovednou za 

správnosť vykonania verejného obstarávania tovarov a služieb pre účely projektu Rómske občianske 

hliadky v obci Jarovnice, ITMS kód projektu: 27120130609, v zmysle legislatívy EÚ a SR, pričom v 

projekte pri realizovaní viacerých obstarávaní tovarov a služieb je na uvedenú činnosť určených 175 

hodín.  

 

3. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 

 

 1 540,00 EUR bez DPH. 

 

4. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky: 

 

 Miesto plnenia: Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice. 

 

 Predpokladaný termín plnenia: 12/2014 – 03/2015.  

             

5. Typ zmluvy: 

 

Výsledkom verejného obstarávania bude mandátna zmluva uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
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Obec   J A R O V N I C E 
Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice 

 

 
6. Podmienky účasti: 

 

Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť doklad o oprávnení poskytovať službu podľa § 

26 ods. 1 písm. f) a ods. 2 písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie originálu alebo úradne overenej kópie uvedeného 

dokladu. 

 

7. Obsah ponuky: 

 

 Ponuka musí obsahovať: 

 cenovú ponuku uchádzača vo forme odporúčanej v bode 8. Predloženie ponuky, 

 doklad podľa bodu 6. Podmienky účasti. 

 

8. Predloženie ponuky: 

 

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. Identifikácia 

verejného obstarávateľa, a to poštou alebo osobne v zalepenej obálke s textom „Cenová ponuka – 

verejný obstarávateľ “ a „NEOTVÁRAŤ“, v lehote do 09.12.2014. 

 

 Odporúčané znenie cenovej ponuky je nasledovné: 

 

„Cenová ponuka našej spoločnosti na predmet zákazky „Verejný obstarávateľ pre projekt Rómske 

občianske hliadky v obci Jarovnice, ITMS kód projektu: 27120130609“ je  ............,- EUR celkom 

s DPH.“ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 

 Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH. 

 

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ 

vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom 

oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.  

 

 

 

V Jarovniciach, dňa 04.12.2014 

 

       

         ................................................... 

             Florián Giňa  

             starosta obce 

 

Názov položky MJ 
Počet 

jednotiek 

Jednotková 

cena v EUR 

bez DPH 

Cena celkom 

v EUR bez 

DPH 

DPH 20 % 

Cena celkom 

v EUR s 

DPH 

verejný 

obstarávateľ 
hodina 175     

SPOLU    


