
 

 
 

MIESTNA AKČNÁ SKUPINA MILOJ SPIŠ O.Z. 
so sídlom Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce, IČO: 42108136 

Kancelária: Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves 

Spišská Nová Ves, 05.02.2019 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY – PRIESKUM TRHU. 

 
MAS Miloj Spiš, o.z., ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky: 

 
"Správa a podpora web stránky” 

V prípade, ak tento prieskum trhu preukáže na základe predložených cenových ponúk, že predpokladaná 
hodnota predmetnej zákazky zodpovedá finančnému limitu zákazky s nízkou hodnotou, predložené 
cenové ponuky verejný obstarávateľ využije pre výber zmluvného poskytovateľa predmetu zákazky, pre 
zabezpečenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, 
všetko za dodržania ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a dodržania základných princípov 
verejného obstarávania.  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. a) ZVO: 
Názov:   MAS Miloj Spiš, o.z., 
Sídlo:    Kostolná 20/12, 052 01 Spišské Tomášovce 
Štatutárny zástupca: Mgr. Zuzana Nebusová 
IČO:     42108136 
DIČ:     - 
Tel.:                             +421 907 946 899 
Bankové spojenie: Prima banka a.s. 
IBAN:    SK18 5600 0000 0034 5723 7001 
URL:    http://www.milojspis.sk/ 
Kancelária MAS Miloj Spiš:   Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves 
 
2. Názov predmetu zákazky: Správa a podpora web stránky. 
  
3. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  
Kancelária MAS Miloj Spiš:   Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves 
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:  Ing. Zuzana Záborská, e-mail: zaborska@milojspis.sk 
 
4. Typ zmluvy:  
Poskytnutie služby bude podľa Zmluvy uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/ 
1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 
5. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Predmetom zákazky je vykonávanie správy, aktualizácií, záloh prípadne iných zmien a úprav v obsahu 
web stránky podľa pokynov a požiadaviek odberateľa (text, obrázky, grafické objekty, dokumenty, 
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úpravy štruktúry web stránky a pridávanie nových sekcií) na doméne milojspis.sk v max. rozsahu práce  
50 hodín mesačne.  
Dodávateľ bude vykonávať predmet zákazky počas pracovných dní (pondelok – piatok) v čase od 9:00 
hod. do 17:00 hod. po obdržaní písomnej výzvy formou e-mailu (prípadne inak) s obsahom dokumentov 
a popisu zmien, ktoré majú byť na web stránke vykonané. 
 
6. Druh zákazky: SLUŽBY 
Spoločný slovník obstarávania (CPV) – Hlavný slovník: 72000000-5 – Služby informačných technológií: 
konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 
 
7. Predpokladaná hodnota zákazky: maximálne do výšky 6.000,00 EUR bez DPH. 
 
8. Miesto a termín dodania zákazky: 
Miesto poskytnutia služby: webová adresa prevádzky odberateľa využitím Internetu v priestoroch 
vybavených potrebným hardvérom a softvérom pre výkon danej funkcie 
Termín poskytovania služby:   12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti  zmluvy  
 
9. Súťažné podklady: bez úhrady 

 
10. Financovanie predmetu zákazky:  
Predmet zákazky bude financovaný z Integrovaného regionálneho operačného  programu formou 
refundácie nákladov.  

11. Lehota na predloženie ponuky: 13.02.2019 do 10:00 hod. 

12. Spôsob predloženia ponuky:  
Ponuku je potrebné doručiť  v písomnej/listinnej forme a to, poštou, iným doručovateľom alebo osobne. 
Pri doručení poštou platí dátum doručenia na adresu verejného obstarávateľa, nie dátum podania na 
pošte. Ponuka doručená po uvedenom dátume bude uchádzačovi vrátená späť.  
Oslovený subjekt (uchádzač) môže cenovú ponuku zaslať elektronicky (e-mailom) na email: 
zaborska@milojspis.sk vrátane požadovaných dokladov a dokumentov a prílohy č. 1 skenovaných vo 
formáte .PDF, .JPEG a pod.  
Poštová adresa na doručenie ponúk: Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves 
 
13. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk a pravidlá ich uplatnenia: Najnižšia cena 

s DPH 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, vypočítaná a vyjadrená v eurách vrátane DPH. Cenu 
uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto 
súťažných podkladov. Vyhodnocovať sa budú iba tie ponuky, ktoré splnili podmienky účasti a požiadavky 
verejného obstarávateľa na predmet zákazky stanovené vo výzve na predkladanie ponúk.  
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač ktorého ponuková cena   predmet zákazky vrátane DPH 
bude najnižšia. Ako druhý v poradí sa umiestni ten uchádzač, ktorého ponuková cena za  predmet 
zákazky vrátane DPH bude vyššia než najnižšia ponuková cena  predmet zákazky vrátane DPH. Poradie 
ostatných uchádzačov komisia na vyhodnotenie ponúk stanoví VZOSTUPNE podľa ponukovej ceny za celý 
predmet zákazky vrátane DPH. Uchádzač  s najnižšou ponukou sa stane úspešný, ostatní neuspeli. O 
výsledku hodnotenia  budú  uchádzači  písomne  informovaní.   
 
14. Spôsob určenia ceny:   
Navrhovaná cena  v ponuke  musí byť stanovená podľa  zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších  predpisov, ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.   
Uchádzač  započíta do ceny (HZS – hodinová zúčtovacia sadza všetky nevyhnutné výdavky a réžie. V  
cene  musia  byť  zahrnuté  všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zákazky.  
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Cenu   uvádzať  v  platnej  mene  € vrátane DPH.  Ak  je  uchádzač  platcom DPH,  navrhovanú  cenu 
musí uviesť v zložení: bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH.  Ak  uchádzač  nie  je  platcom  DPH,   
upozorní  v svojej  ponuke  na túto skutočnosť. 
Celková cena  uvedená v ponuke bude záväzná i pri uzavieraní a podpise zmluvy o dielo.  
 
 
15. Pokyny na zostavenie ponuky:  
Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka. Ponuka 
musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme.  
Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa 
Variantné riešenie: neumožňuje sa predkladať variantné riešenie. 
 
Spôsob označenia ponuky - na obálke ponuky uchádzač uvedie nasledovné údaje:   

− adresa verejného obstarávateľa, 
− adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
− označenie “verejná súťaž – neotvárať”, 
− označenie heslom verejnej súťaže „Správa a podpora web stránky“. 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  
− Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 

telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia (vzor prílohy č. 1) 

− Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (vzor prílohy č. 2) 
− čestné vyhlásenie uchádzača (vzor prílohy č. 3)  
− Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať 

stavebné práce. (U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. 
výpis zo živnostenského registra). 

 
16. Otváranie ponúk: 13.02.2019 o 11:00 hod.,  
na adrese verejného obstarávateľa (Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves) 

17. Postup pri otváraní ponúk:  
Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52 zákona. 
Otváranie ponúk sa uskutoční za prítomnosti komisie menovanej verejným obstarávateľom. Vyhodnotenie 
ponúk je neverejné v zmysle § 53 zákona, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa. Z otvárania a 
vyhodnotenia ponúk bude spísaná zápisnica. Súčasťou zápisnice je aj poradie uchádzačov a identifikácia 
úspešného uchádzača. Následne bude elektronicky (e-mailom) odoslané oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku. Úspešnému   uchádzačovi verejný 
obstarávateľ oznámi,   že   jeho ponuku  prijíma.  
 
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Zuzana Záborská, e-mail: 
zaborska@milojspis.sk, tel: 0917 636 920 

 
19. Lehota viazanosti ponúk: 31.03.2019. 

 
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Lehota splatnosti faktúr: je 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. Súčasťou faktúry bude 
dodací list obsahujúci rozsah práce potvrdený odberateľom. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že 
predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v rozpore s finančnými 
možnosťami verejného obstarávateľa alebo budú z iných dôvodov neprijateľné.  
Z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou pre oslovené hospodárske subjekty- predkladateľov 
cenovej ponuky - uchádzačov, nevyplývajú na základe predloženej cenovej ponuky žiadne nároky na 
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uzatvorenie zmluvy, vystavenie objednávky, alebo na plnenie predmetu zákazky, ani na úhradu nákladov 
spojených s jej predložením.  
Na daný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou formou vykonania prieskumu trhu na základe výzvy 
na predloženie cenovej ponuky sa nevzťahujú revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.  
 

Za poskytnutú cenovú ponuku Vám vopred ďakujeme. 

 S pozdravom 

 

  Ing. Janka Pokryvková 
  Splnomocnená osoba pre VO 
 
Prílohy:   
Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača (vzor) 
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií (vzor) 
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača 


