
  
   
 
 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné: 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: MAS Zemplín pod Vihorlatom 
Sídlo: Lekárovce 502, 072 54 
Zastúpený: Milan Őrmezey, predseda 
IČO: 42409179 
 
Kontaktná osoba: Milan Őrmezey 
Telefón: 056 / 659 06 08 
E-mail: obeclekarovce@lekosonline.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky: 

„Spracovanie stratégie CLLD“  
 
3. Opis predmetu zákazky: 

Koordinácia prípravy a spracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len 

stratégia CLLD) pre MAS Zemplín pod Vihorlatom (ďalej len MAS) podľa Manuálu na spracovanie 

stratégie CLLD vydaného Pôdohospodárskou platobnou agentúrou dňa 19.5.2015. Príprava stratégie 

CLLD musí byť realizovaná v úzkej spolupráci s členmi, orgánmi a miestnymi koordinátormi MAS. 

Záväzná štruktúra Stratégie CLLD v zmysle vyššie uvedeného manuálu: 

Úvod 

1. Základné informácie o MAS 

1.1. Identifikačné údaje MAS  

1.2. Vymedzenie oblasti a obyvateľstva, na ktoré sa stratégia CLLD vzťahuje 

2. Vznik, história a tvorba partnerstva a stratégie CLLD 

2.1. Vznik a história partnerstva 

2.2. Tvorba partnerstva a stratégie CLLD  

3. Analytický rámec  

3.1.  Analýza zdrojov územia 

3.2.  SWOT analýza  

3.3.  Identifikácia potrieb 

4.  Strategický rámec 

4.1.  Definovanie vízie a strategického cieľa 

4.2.  Stanovenie priorít, špecifických cieľov a opatrení 

4.3.  Súhrnná tabuľka strategického rámca 

4.4.  Integrované znaky stratégie CLLD 

4.5.  Inovatívne znaky stratégie CLLD 

5. Implementačný rámec 

5.1.  Popis riadiaceho a implementačného procesu 

5.1.1. Riadiaci proces - organizačná štruktúra MAS 
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5.1.2. Implementačný proces 

5.2.  Akčný plán 

5.3.  Monitorovanie a hodnotenie stratégie CLLD 

5.3.1. Opis monitorovacích a hodnotiacich opatrení stratégie CLLD 

5.3.2. Monitorovacie ukazovatele 

6. Finančný rámec 

6.1. Financovanie stratégie CLLD 

6.2. Finančný plán pre opatrenia 

7. Zhodnotenie prínosov stratégie CLLD, jej synergie a doplnkovosť 

7.1. Prínosy k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia 

7.2. Prínosy k napĺňaniu cieľov PRV 

7.3. Prínosy k napĺňaniu cieľov IROP 

7.4. Prínosy k začleňovaniu zraniteľných skupín obyvateľstva 

7.5. Prínosy k životnému prostrediu 

7.6. Synergie a doplnkovosť stratégie CLLD 

7.6.1. Popis iných stratégií, ktoré sa na danom území realizujú, resp. plánujú realizovať  

7.6.2. Synergie a komplementarity 

Forma dodania predmetu zákazky: 2x v tlačenej verzii a 1x v elektronickej verzii v editovateľnom 

formáte (doc, docx). 

4. Požadovaný termín dodania zákazky: do 30.11.2015 
 
5. Predpokladaná cena zákazky bez DPH:  6 666,67 €  

 
6. Miesto poskytnutia služby: územie MAS (obce okresu Sobrance a obce Jovsa, Kusín a Poruba 

pod Vihorlatom) 
 

7. Podmienky účasti: 

Uchádzač musí okrem cenovej ponuky predložiť: 

a) doklad (postačuje obyčajná fotokópia prípadne sken originálu) o oprávnení poskytovať 
požadovanú službu  

b) doklad preukazujúci skúsenosti uchádzača so spracovaním rozvojových dokumentov na 
miestnej resp. regionálnej úrovni 

 
8. Kritériá hodnotenia ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena – celková cena za poskytnutie služby 
s DPH  
 
9. Spôsob určenia ceny: 

 
a) Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu za zákazku podľa požadovaného rozsahu 
b) Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, uvedie konečnú cenu a upozorní, že nie je platiteľom 

DPH. 
c) Uchádzač, ktorý je platiteľom DPH uvedie cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH. 
d) Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky. 

   
10. Podmienky financovania: 



  
   
 
 

Požadujeme financovanie formou faktúry po poskytnutí služby s lehotou splatnosti min. 14 dní.  
 

11. Ďalšie informácie: 

S uchádzačom, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia, bude uzavretá zmluva o dielo 
v zmysle § 536 Zákona č. 513/1991Zb. v znení neskorších predpisov. 

Cenovú ponuku je potrebné doručiť emailom na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 1 do 
17.8.2015 do 12:00.  
 

Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 21.8.2015 
 
V Lekárovciach dňa 7.8.2015 


