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Fond sociálneho rozvoja ZAMESTNANOSt 

A SOCIALNA INKLÚZIA 

Oznámenie o uverejnení výzvy na predkladanie ponúk 

Prijímate!' 

Názov, adresy a kontaktné miesta : 

Identifikátor: 
Uradný názov: 
ICO: 
Poštová adresa : 
PSC: 
Mesto/ Obec: 
S tát: 

Predmet zákazky 

Názov predmetu zákazky: 
Internetová stránka, na ktorej sa uverejní výzva 
na predkladanie ponúk, resp. údaje o úradnej 
tabuli : 
Dátum uverejnenia výzvy na predkladanie 
ponúk na svojej internetovej stránke, resp. 
úradnej tabuli : 
Dátum, do ktorého má byť výzva na 
internetovej stránke RO zverejnená (totožný 
s dňom do kedy je možné predložiť ponuku, 
resp. vyžiadať si súťažné podklady): 

Meno a priezvisko: 
(štatutárneho orgánu) 

PhDr. Vladimír Ledecký 

Dátum: 4.1.20 13 

Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 
Spišský Hrhov 
Kód ITMS: 27120130428 
Obec Spišský Hrhov 
00329592 
SNP 10, Spišský Hrhov 
05302 
Spišský Hrhov 
Slovenská republika 

Vy)!racovanie analýZy 
Uradná tabul'a v budove Obecného úradu 
na adrese: SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov 
www.soisskvhrhov.sk 
10.1.2013 

21.1.2013 

/ 

Podpis: j' / 

Pečiatka: 
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Fond sociálneho rozvoja ZAMESTNANOSŤ 

A SOCIALNA INKLÚZIA 

VÝZVA 
zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona č. 503/2009 Z.z. 

na zabezpečenie služby s názvom "Vypracovanie analýzy". 

1. Identifikácia obstarávateľa 

Názov: Obec Spišskf' Hrhov 

Sídlo: SNP 10, 053 02 Spišsh.J' I Irhov 

IČO: 00329592 

Telefón: 053/4592 238 

Fax: 053/4592 238 

Stránkové hodiny: pondelok, streda, štvrtok od 8:00 - 12:00, 12:30- 15:00 

Kontaktná osoba: PhDr. Vladimír Ledecký 

e-mail: spissky.hrhov@vmnet.sk 

2. Typ zmluvy: Objednávka. 

3. Miesto dodania predmetu: Obec Spišsh.J' Hrhov. 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zákazky je vypracovať analýzu 

pre projekt "Rozvoj sociálnych služieb v Spišskom Hrhove a Roškovciach". Analýza bude vypracovaná 

v spolupráci so zamestnancami. Vypracovanie analýzy stavu poskytovania služieb starostlivosti 

s prepojením na problematiku zamestnateľnosti bude pozostávať z čias tkových analýz zamestnanosti / 

nezamestnanosti, S\'V'OT analýzy, vypracovaných vízií, zámerov a cieľov, na ktorých sa bude podieľať 

pracovná skupina zložená z odborníkov pôsobiacich v rôznych sociálnych oblastiach. Výsledkom 

predmetu zákazh.J' bude zhodnotenie projektu, tlač a väzba vypracovanej analýzy. 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 000,00 € bez DPH. 

6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie je možnosť rozdelenia cenovej ponuh.J'-

7. Variantné riešenie: nepripúšťa sa. 

8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 31. máj 2013. 

9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: Cenovú ponuh.'"U predložiť do 21.1.2013 

do 12:00 hod. Doručenie cenovej ponuky je možné poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy 

alebo osobne na tej istej adrese v obálke s označením "Neotvárat'" a názvom zákazky "Vypracovanie 

analýzy". Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €. Ak je uchádzač platcom DPI I je potrebné 



uviesť cenu s DPH a cenu bez DPI-l. Ak uchádzač rue Je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť 

v ponuke. 

10. Lehota viazanosti ponúk: 31. máj2013. 

11. Podmienky financovania: Predávajúcemu sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky sa 

bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 7 kalendárnych 

dni odo dňa jej doručenia. 

12. Podmienky účasti: doklad o oprávneni dodávať predmet zákazh.-y (kópia). 

13. Kritéria na hodnotenie ponúk: - najnižšia cena, 

-cena s DPH, 

Spišský Hrhov 4.1. 2013 

PhDr. Vladimír Ledecký 

starosta obce 

l 




