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VEC: 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  

"Spracovanie Stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny BEBRAVA" 

 

Touto cestou Vás vyzývame na predloženie cenovej ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákazka na poskytnutie služby v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

 

POPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 

Predmetom zákazky s názvom "Spracovanie Stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny 

BEBRAVA" je spracovanie Stratégie miestneho rozvoja – CLLD pre občianske združenie s 

charakterom verejno – súkromného partnerstva MAS BEBRAVA. Stratégia miestneho rozvoja – 

CLLD je strategickým dokumentom, ktorý má poskytnúť ucelený obraz o danom regióne a slúži pre 

jeho rozvoj. Stratégia miestneho rozvoja – CLLD sa vypracováva v súlade s pokynmi zverejnenými 

na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry. 

 

Poskytnutie služby Spracovania Stratégie miestneho rozvoja – CLLD bude zahŕňať: 

- zber relevantných údajov k zhodnoteniu diskutovaného územia, 

- kompletizácia a vyhodnotenie zozbieraných údajov, 

- zhodnotenie aktuálnej situácie rozvoja územia, 

- spracovanie analýz (analýza silných a slabých stránok, analýza príležitostí a rizík, problémová 

analýza, situačná analýza), 

- plán budúceho rozvoja územia, 

- určenie hlavných cieľov a priorít, 

- podrobné vypracovanie jednotlivých častí Stratégie miestneho rozvoja, 

- vypracovanie finančného plánu Stratégie miestneho rozvoja, 
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- odovzdanie finálnej verzie Stratégie miestneho rozvoja (2x tlačená verzia, 1x CD) v dátume do 

3.11.2015. 

- dôležité: 

 - súlad stratégie s dokumentami, oznámeniami a usmerneniami Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry, 

 - súlad stratégie s národnými dokumentmi, 

 - súlad stratégie s regionálnymi dokumentmi. 

 

PREPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 

8.500 EUR s DPH 

 

PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY(PODMIENKY ÚČASTI): 

- Miesto predkladania cenovej ponuky 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný doručiť na adresu MAS BEBRAVA, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 

957 01 Bánovce nad Bebravou 

 

- Spôsob predkladania cenovej ponuky 

Cenová ponuka sa predkladá osobne alebo prostredníctvom pošty. V prípade doručenia cenovej 

ponuky prostredníctvom pošty je rozhodujúci dátum jej doručenia na úradnú adresu. Cenové 

ponuky sa predkladajú v tlačenej, papierovej podobe, podpísané a opečiatkované (v prípade, ak je 

uchádzač povinný používať pečiatku) oprávnenou osobou v zalepenej obálke, na ktorú sa uvedie:  

- Identifikácia odosieľateľa(obchodné meno/ názov, sídlo/ miesto podnikania),  

- Názov zákazky("Spracovanie Stratégie miestneho rozvoja MAS BEBRAVA), 

- NEOTVÁRAŤ 

Súčasťou predkladanej cenovej ponuky uchádzača bude doklad o spôsobilosti uchádzača na 

spracovanie „Stratégie miestneho rozvoja“. Uchádzač na cenovú ponuku uvedie dátum jej 

vyhotovenia. 

 

 

Lehota na predloženie cenovej ponuky 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný doručiť na adresu MAS BEBRAVA, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 

957 01 Bánovce nad Bebravou najneskôr do 17.07.2015 do 12.00 hod. Cenové ponuky, ktoré 

budú doručené po tejto lehote nebudú zaradené do vyhodnocovania cenových ponúk.  

 



VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK: 

Cenové ponuky na predmet zákazky sa budú vyhodnocovať dňa 17.07.2015 na adrese MAS 

BEBRAVA, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou v priestoroch MsÚ(zasadačka) 

o 13.00 hod. Hlavným a rozhodujúcim kritériom pri hodnotení cenových ponúk bude najnižšia cena 

uvedená v eurách s DPH. Následne bude všetkým uchádzačom zaslané oznámenie o výsledku- 

výber víťazného uchádzača.  

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE: 

Všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto zákazke 

znáša uchádzač na vlastnú ťarchu, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok vyhodnotenia cenových ponúk.  

Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať žiadnu z cenových ponúk v prípade ak tieto nesplnia 

zadané kritéria. 

 

 

 

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 09.07.2015 

 

 

 S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Ondrej Kubala 

   Ing. Lukáš Studený 

   Koordinátori MAS Bebrava 


