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Výzva na predkladanie ponúk  

 
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  

 
Verejné obstarávanie je príležitostné spoločné obstarávanie podľa § 16 zákona o verejnom 

obstarávaní na základe písomnej dohody 
 

1. Verejný obstarávateľ: 
 
Poverený zástupca verejných obstarávateľov a zároveň zúčastnený verejný obstarávateľ č . 1 
 
Názov verejného obstarávateľa : Obec Kružlov 
Sídlo: Kružlov 141, 086 04 Kružlov 
I ČO : 00 322 211 
D IČ : 2020508435 
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kmec, PhD., starosta obce 
tel. č . kontaktnej osoby: 054 / 479 51 37 
e-mail kontaktnej osoby: kruzlov@kruzlov .sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /UR L/:  www.kruzlov.sk 
 
Zúčastnený verejný obstarávateľ  č. 2 
 
Názov verejného obstarávateľa : Obec Zborov 
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov 
I ČO : 00 322 741 
D IČ : 2020624804 
Kontaktná osoba Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce 
tel. č . kontaktnej osoby: 054 / 479 83 06 
e-mail kontaktnej osoby: info@zborov.sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /UR L/:  www.zborov.sk 
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  
 
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  
Služby expertného tímu pre projekt Zabudnutá krajina Lemków a Rusnákov 
 
4. Druh zákazky: na poskytnutie služby.  
 
5. Hlavné miesto poskytnutia služieb: obec Kružlov a obec Zborov. 
 

http://www.kruzlov.sk/
http://www.zborov.sk/
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6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné 
podmienky): 
- s úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb 
- lehota realizácie: najneskôr do 10/2022 
- platobné podmienky: úhrada na základe faktúry so splatnosťou 30 dní 
 
7. Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb spojených s výkonom činnosti 4 expertov 
na oblasť turisticko-kultúrneho priemyslu (zastupujúcich obec Kružlov a obec Zborov) v rámci 
realizácie projektu Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov s číslom PLSK.01.01.00-SK-0164/17-00 
(obdobie realizácie: I/2021 – XII/2022) v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-
Slovensko 2014-2020 v súčinnosti s ďalšími členmi poľsko-slovenského expertného tímu (spolu 8 
osôb zastupujúcich 4 projektových partnerov).  
 
Podrobný opis predmetu zákazky:  
 
Presná špecifikácia a podmienky poskytnutia služby sú definované návrhom Zmluvy o poskytovaní 
služieb spojených s realizáciou projektu „Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov", ktorá tvorí 
prílohu Výzvy na predkladanie ponúk.  
 
Základné informácie o projekte sú dostupné na tomto odkaze: 
https://www.zborov.sk/obec-zborov/projekty/aktualne/2019-09-18-14-38-04/2019-09-18-14-48-
46.html  
 
Lehota poskytnutia služieb: najneskôr do 10/2022 
 
8. Spoločný slovník obstarávania (kód CPV): 
72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov 
79634000-7 Služby profesijného poradenstva 
85312320-8 Poradenské služby 
 
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky bude určená 
týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude 
realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie 
predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:  
Predmet zákazky bude financovaný z programu Interreg V-A PL SK 2014-2020, kofinancovaný štátnym 
rozpočtom a z vlastných finančných prostriedkov verejných obstarávateľov. 
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11. Podmienky účasti: 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 
32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 
Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia 
nahliadnutím do zoznamu hospodárskych subjektov; alebo nahliadnutím do: 
obchodného/živnostenského registra na internete alebo registra právnických osôb a podnikateľov na 
portáli https://oversi.gov.sk/, a nahliadnutím do verejne prístupného registra osôb so zákazom 
prístupnom na https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html. 
V prípade, ak splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona nie je možné overiť 
v žiadnom z vyššie uvedených registrov, potom úspešný uchádzač predloží pred uzavretím zmluvy 
kópiu dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona, ktorým preukáže splnenie predmetnej podmienky 
účasti. 
 
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:  
Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. 
 
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 01.12.2021 do: 09:00 hod., lehota je hmotnoprávna 
 
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 
 
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:  
- e-mailom; naskenovanú a podpísanú ponuku odoslať na adresu: andrej.gajdos1@gmail.com 
a v kópii na kruzlov@kruzlov.sk, označiť v predmete správy  „Neotvárať – cenová ponuka – Služby 
expertného tímu“. 
 
- poštou alebo osobne na adresu: Ing. Andrej Gajdoš (osoba poverená verejným obstarávaním na 
základe mandátnej zmluvy), Ďumbierska 6, 080 01 Prešov; cenovú ponuku je potrebné vložiť do 
samostatnej uzatvorenej obálky; označiť odosielateľa, adresáta a uviesť „Neotvárať – cenová ponuka 
– Služby expertného tímu“ 
 
15. Požadovaný obsah ponuky:  
Vyplnený a podpísaný Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk. 
 
16. Vyhodnotenie ponúk: 
 
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia 
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na 
vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak 
ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný 
o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  
 

https://oversi.gov.sk/
https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html
mailto:andrej.gajdos1@gmail.com
mailto:kruzlov@kruzlov.sk
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Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na 
prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 
všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným  uchádzačom bude 
uzatvorená zmluva. 
 
Zmluva, ktorá je prílohou tejto výzvy obsahuje obchodné podmienky zabezpečenia predmetu 
zákazky. Uchádzač je povinný oboznámiť sa s návrhom zmluvy, ktorú predkladá uchádzačom verejný 
obstarávateľ pri zadávaní tejto konkrétnej zákazky. Predložením ponuky uchádzač vyjadruje svoj 
súhlas s návrhom tejto zmluvy v celom jej rozsahu a bez výhrad, preto vyplnený návrh zmluvy nie je 
potrebné predkladať do ponuky. Vašu cenovú ponuku a informácie v nej uvedené potrebujeme pre 
účely prieskumu trhu vedúceho k uzavretiu zmluvy, avšak verejnému obstarávateľovi z prieskumu 
trhu nevyplývajú žiadne záväzky na uzavretie zmluvy. 
 
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:  
Slovenský alebo český jazyk. 
 
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  
Projekt Zabudnutá krajina Lemków a Rusnakov s číslom PLSK.01.01.00-SK-0164/17-00, realizovaný v 
rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020. 

 
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 16.11.2021 
 
 
Prílohy:  
Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk 
Návrh zmluvy 

 

 

V Kružlove dňa 11.11.2021 ______________________ 

 Ing. Jozef Kmec, PhD 
 starosta obce 
 poverený zástupca verejných obstarávateľov 
 


