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Prieskum trhu 
zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
     
 
 
Úradný názov:   Obec Krásna Ves 
Poštová adresa:  956 53 Krásna Ves č. 142 
IČO:   00310581 
Kontaktná osoba: Ing. Milan Došek 
e-mail:   obec@krasnaves.sk 
tel.:   0905 355 670 
  
 
 V súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 
neskorších predpisov realizujeme prieskum trhu na poskytnutie služby – „Zabezpečenie 
externého manažmentu pri realizácii projektu Spoločne za bezpečnejší život v povodiach 
Bebravy a Vláry“ 
 
Kód CPV: 72224000-1-1 Poradenstvo pri riadení projektov 
 
 V súlade s § 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 
neskorších predpisov bol realizovaný prieskum na určenie predpokladanej hodnoty 
zákazky (ďalej len PHZ). Na základe realizovaného prieskumu trhu bola PHZ určená 
na 3.600,-EUR bez DPH. 
 
1) Popis predmetu zákazky  

Predmetom zákazky je dodávka vybraných druhov služieb pre potreby Obce Krásna Ves a to o 
zabezpečenie externého manažmentu pri realizácii projektu financovaného z 
NFPrealizovaného prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. 
Táto potreba vyplynula z prevádzkových dôvodov najmä z dôvodu predchádzania problémom 
pri implementácii projektu a pri predkladaní dokumentov na Riadiaci orgán. Úspešný uchádzač 
zabezpečí monitorovanie projektu a finančné vyúčtovanie projektu, ktoré bude pozostávať 
minimálne z: 
1 x monitorovacia správa 
1x zoznam deklarovaných výdavkov, vrátane poradenstva pri príprave podpornej 
dokumentácie 
1x príprava záverečnej súhrnnej monitorovacej správy na RO 
1 x príprava žiadosti o platbu 
Úspešný uchádzač zabezpečí aj monitorovanie aktivít a kontrolu ich súladu so schváleným 
projektom a finančné riadenie projektových aktivít. 
Výška rozpočtu projektu so strany Obstarávateľa: 106.610,-€ 
Oprávnené obdobie realizácie projektu: 7.1.2015 – 30.9.2015 
 

2) Kontaktná adresa   

Ponuky predložte v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: obec@krasnaves.sk 
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3) Výsledok verejného obstarávania 

Predloženie objednávky na poskytnutie služieb. 
  

4) Miesto poskytnutia služby  

V mieste sídla objednávateľa 
     
5) Lehota na predloženie cenových ponúk: 22.8.2015, do 10:00. 

6) Súpis dokladov, ktoré požadujeme predložiť (Podmienky účasti) 

Výpis z obchodného registra resp. Živnostenského registra (v elektronickej podobe) 

7) Hodnotiace kritérium a spôsob jeho vyhodnotenia 

Hodnotiacim kritériom je:  najnižšia cena za celý predmet obstarávania 
  
Vybraným uchádzačom bude uchádzač, ktorý predloží najnižšiu celkovú cenu 
vrátane DPH za  poskytnutie služieb na predmet obstarávania.  
   
Poznámka: Ak dodávateľ, ktorý predložil ponuku nie je platcom DPH je povinný túto 
informáciu uviesť vo svojej ponuke 

8) Obsah Ponuky 

Ponuka musí obsahovať: 
1. Návrh na plnenie kritérií (Bod 7) 
2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (Bod 6) 

 
 
 V nadväznosti na uvedené Vás touto cestou vyzývame na predloženie cenovej ponuky. 
 
 Vašu cenovú ponuku vypracujte v súlade s touto výzvou. V prílohe Vašej cenovej ponuky 
doložte i kópie nami požadovaných dokladov. Za predloženie Vašej cenovej ponuky Vám 
vopred ďakujeme. 
 
    
  S pozdravom  

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

      Ing. Milan Došek – starosta obce 
 


