
Obec Turňa nad Bodvou, Obecný úrad, Moldavská cesta č. 419/49, 044 02 Terňa nad Bodvou 

 

Výzva na predloženie ponuky 
 

 Obec Turňa nad Bodvou  je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm b) 
zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom 
obstarávaní“). 
  V súvislosti s požiadavkou na obstaranie služieb, ktoré nespĺňajú podmienky 
podľa § 4 ods. 2 alebo 3 citovaného zákona, a v súlade s princípmi verejného 
obstarávania podľa  § 3 tohto zákona vyzýva na predloženie ponuky na zákazku 
podľa § 9 ods. 9 Zákona o verejnom obstarávaní, a to na predmet: 

 

 „Manažment prípravy spracovania  a podania ŽoNFP na výzvu OPZ2013/2.1/01  
 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky, ktorá bude zahŕňať  výkon 
zabezpečenia spracovania : 
     a)Projektovej dokumentácie vrátane rekonštrukcie vnútorných elktrorozvodov 
(zásuvkových a svetelných obvodov), ZTI , bezbariérových WC a pojazdnej plošiny 

b) finančnej analýzy.  
c) stanovenia výšky náhrady poskytovanej zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu 

SR v nadväznosti na Rozhodnutie Komisie č. 2012/21/EU o uplatňovaní 
článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ na štátnu pomoc vo forme náhrady 
za službu vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným 
poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu 

d) komplexného reštrukturalizačného plánu – KRP 
e) opisu projektu 
f) žiadosti o NFP 
g) Podanie žiadosti o NFP 

 
Predpokladaná hodnota  prác, ktoré budú realizované pri realizácii uvedeného diela 
je vo výške 12 000 € bez DPH. 
Predpokladaná lehota dodávky uvedeného diela je 10.01.2014 .  

1. Rozsah požadovaných služieb: 

- oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa realizuje ŽoNFP  podľa 
výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade 
s výzvou MZ SR OPZ prioritná os 2 Podpora zdravia a predchádzanie 
zdravotným rizikám , Opatrenie 2.1. Rekonštrukcia a modernizácia zariadení 
ambulantnej zdravotnej   starostlivosti,  Kód výzvy OPZ 2013/2.1/01,  

- názov projektu  „LSKxP – zdravotné stredisko v obci Turňa nad Bodvou“ 

- Cieľom projektu je rekonštrukciou ambulancií  dosiahnuť zabezpečenie ich 
prevádzky v podmienkach ktoré sú v zhode s Výnos Ministerstva zdravotníctva 
Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych 
požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie 
jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení. 

2. Základné obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom: 

Na výkon manažmentu bude uzavretá mandátna zmluva § 566 Obchodného 
zákonníka. 



Odplata  bude stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.   
Odplata bude dohodnutá v členení: 
Odplata bez DPH   ..................  EUR 
DPH vo výške  20 %    .................  EUR 
Odplata s DPH    .................  EUR 
Ak vyzvaný uchádzač je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), musí vo 
svojej ponuke uviesť cenu bez DPH aj cenu s DPH. 
Ak vyzvaný uchádzač nie je platcom DPH, uvedie vo svojej ponuke celkovú cenu, 
pričom v cenovej ponuke upozorní, že nie je platcom DPH. 
Fakturácia bude rozdelená na dve  časti  

- Prvá vo výške max.60% po podaní projektu 
- Druhá vo výške 40 % po schválení projektu 

Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona                         
č. 222/2004 Z. z. o dani s pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Lehota splatnosti faktúr bude 30 dní od doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, je verejný 
obstarávateľ oprávnený vrátiť ju  na opravu alebo doplnenie; v tomto prípade sa nová 
lehota splatnosti faktúry bude počítať odo dňa  doručenia opravenej faktúry.  
V prípade omeškania verejného obstarávateľa s úhradou faktúry, môže byť 
uplatnený u verejného obstarávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05 % 
z fakturovanej čiastky za  každý deň omeškania. 

3. Spôsob určenia ceny: 

Odplata bez DPH   ..................  EUR 
DPH vo výške  20 %    .................  EUR 
Odplata s DPH    .................  EUR 

4. Podmienky účasti: 

Túto podmienku vyzvaný uchádzač doloží v ponuke predložením fotokópie dokladu 
o zápise : 

- osoba zapísaná v obchodnom registri, predloží výpis z obchodného 
registra 

- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, predloží 
výpis zo živnostenského registra 

- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia 
podľa osobitných predpisov, predloží doklad preukazujúci oprávnenie 
poskytovať požadované služby. 

5. Predloženie ponuky: 

Vyzvaný uchádzač predloží vo svojej ponuke: 
1. fotokópiu dokladu výpisu z OR alebo ŽR SR 
2. určenie odplaty za požadované služby v štruktúre podľa bodu 4. tejto výzvy. 

 

6. Spôsob predloženia ponuky: 



Spôsob predloženia ponuky: ponuka musí byť podpísaná oprávneným zástupcom 
uchádzača a musí byť doručená v uzatvorenej obálke, ktorá bude označená heslom 
„Neotvárať – manažment prípravy ŽoNFP“. 
Miesto doručenia ponuky:  
Pri doručení poštou: 

Obec Turňa nad Bodvou, Obecný úrad,  Moldavská cesta 419/49 , 044 02 Turňa nd Bodvou 

Pri osobnom doručení:  

Obec Turňa nad Bodvou, Obecný úrad, Moldavská cesta 419/49 , 044 02 Turňa nd Bodvou 

Lehota na doručenie ponúk: najneskôr 30.12.2013 do 12:00 hod. 

Ponuky doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do hodnotenia. 
 

7. Kritérium výberu najvýhodnejšej ponuky: 

 
 Verejný obstarávateľ vyhodnotí doručené ponuky podľa výšky navrhnutej celkovej 
odplaty za predmet zákazky v jednotlivých ponukách, ktoré budú spĺňať požiadavky na 
predmet zákazky. To znamená, že v zákazke na uvedený predmet sa poradí ponúk tých 
uchádzačov, ktorí preukážu splnenie podmienok účasti požadovaným spôsobom, na 1. 
mieste umiestni ten uchádzač, ktorý navrhne za realizáciu predmetu zákazky najnižšiu 
celkovú odplatu.  
 Vzhľadom k tomu, že kvalita požadovaných služieb je závislá najmä od kvalifikácie 
a skúsenosti fyzickej osoby, ktorá ich poskytne alebo v mene alebo za právnickú osobu 
osobne vykoná, verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu a môže uzatvoriť zmluvu 
s ktorýmkoľvek uchádzačom, ktorý splní podmienky účasti, umiestni sa na niektorom 
z prvých troch miest v poradí uchádzačov a jeho ponuka neobsahuje hodnotu plnenia o viac 
než  20%, než je hodnota plnenia uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.   

 

 V prípade, že Vaša cenová ponuka na základe vyhodnotenia cenových ponúk 
bude pre verejného obstarávateľa prijateľná, verejný obstarávateľ s Vami uzatvorí 
zmluvu na poskytnutie požadovaných služieb. Všetky Vami  údaje predložené 
v cenovej ponuke bude verejný obstarávateľ považovať za dôverné a nebude ich 
zverejňovať.  
  Veríme, že ponuku na požadovaný predmet zákazky predložíte v súlade 
s výzvou a lehotami na jej predloženie. 

 

Očakávame Vašu cenovú ponuku a ostávame s pozdravom.  

 
 
       

 
        Pavol Molnár, starosta obce, v.r. 
         

 
 

 


