
  
   
 
 

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: 

„Miestny koordinátor MAS“  
 
3. Opis predmetu zákazky: 

Zabezpečenie pozície miestneho koordinátora MAS Zemplín pod Vihorlatom (ďalej len MAS) 

v súvislosti s prípravou stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre MAS v úzkej spolupráci 

s členmi MAS a externými konzultantmi. 

Miestny koordinátor bude zodpovedný najmä za: 

a) Zvolávanie stretnutí pri spracovaní stratégie. 

b) Zber a spracovanie údajov k analytickej časti stratégie (audit zdrojov, SWOT analýza, 

identifikáciu potrieb, problémová analýza). 

c) Administratívne činnosti súvisiace s chodom MAS počas prípravy stratégie (prijímanie členov, 

výber a evidencia členských príspevkov, zápisnice zo stretnutí orgánov MAS, evidencia 

dokumentov a pod.)  

d) Iné činnosti súvisiace s prípravou stratégie na základe pokynov zamestnávateľa resp. 

externých konzultantov. 

Miestny koordinátor sa bude podieľať na: 

a) Definovaní vízie, cieľa, priorít, opatrení a aktivít pri tvorbe strategického rámca. 

b) Navrhovaní implementačného a finančného rámca stratégie. 

 
4. Požadovaný termín dodania zákazky: 

Priebežne do 30.11.2015 bod 3 odstavec a) a b). 

Do 31.12.2017 bod 3 odstavec c) a d). 
 
5. Predpokladaná cena zákazky bez DPH:  podľa bodu 3 písmeno a) a b) 2 000,00 €  a bod 3 

odstavec c) a d) maximálne do 500.- €/mesiac.  
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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 (napr. výpis z obchodného registra) 

b) profesný životopis ako doklad preukazujúci skúsenosti uchádzača s prácou v samospráve, 
združení samospráv a súkromného sektora a pod. 

 
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 mandátna 
zmluva v zmysle § 566 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 


