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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
k zákazke s nízkou hodnotou 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA  
Názov: Záujmové združenie žien MYMAMY  
IČO: 37787683 
Štatutár: Mgr. Apolónia Sejková 
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Baranová  
Sídlo: Prešov, Prešovský kraj  
Adresa: Okružná 32, 080 01 Prešov 
Telefón: 051/7712233  
Elektronická pošta: apolonia.sejkova@gmail.com, krizovecentrumpresov@gmail.com  
Web: www.mymamy.sk  
 
2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA  
Zabezpečovanie služby v rámci realizácie projektu „Úplne od začiatku a samostatne“ – Vzdelávací kurz – začatie 
podnikania. 
CPV: 80000000-4 

3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA  
Popis služby:  
Zabezpečenie realizácie vzdelávacieho kurzu v oblasti začatia podnikania pre cieľové skupiny  -ženy 

pochádzajúce zo znevýhodneného prostredia, s nedostatkom informácií, financií a sú samoživiteľkami v rodine. 

Vzdelávanie bude realizované v priestoroch ZZŽ MyMamy, max. 4 hod. denne, náklady súvisiace so vzdelávaním 

sú súčasťou ponuky dodávateľa ( odmena lektora, pomôcky pre účastníkov vzdelávania a lektora, technické 

pomôcky a literatúra). Aktivita je súčasťou projektu „ Úplne  od začiatku a samostatne, ktorý bol podporený 

poskytnutím NFP z finančných zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu SR. 

Obsah: 
Vzdelávanie obsahuje časti: legislatíva, spracovanie podnikateľského plánu,  vedenie účtovníctva pre SZČO, 
hľadanie zdrojov. 
 
Ponuka musí obsahovať pevnú cenu za poskytnutý tovar na celý predmet obstarávania s DPH, nakoľko 
obstarávateľ nie je platcom DPH. 
  
4. DOBA POSKYTOVANIA SLUŽBY, resp. dodanie služby 
 
03/2013 -12/2013 
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5. ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY  
Dodaním služby podľa bodu 3 a na základe zmluvy. 
1 Kurz – 32 hodín ( 8 dní x 4 hod.) 
Počet účastníkov: 10 osôb /  1 kurz 
Počet kurzov: 3 
 
6. LOKALITA POSKYTOVANIA SLUŽBY  
Prešov  
 
7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY  
Na celý predmet zákazky  
 
8. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ  
Neumožňuje sa  
 
9. SPÔSOB A VÝŠKA URČENIA PREDPOKLADANEJ CENY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU  
 
Hodnota zákazky bola určená na základe elektronického prieskumu v dňoch 4.12.2012 – 6.12.2012 
s prihliadnutím na náročnosť typu VO (zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu), schváleného 
predpokladaného rozpočtu projektu „Úplne od začiatku a  samostatne“, ktorý bol súčasťou žiadosti o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo ŠF ESF prostredníctvom SORO FSR, registrovanej pod 
kódom ITMS: 27120330013 a taktiež Usmernenia č. 3/2007 v aktuálnom znení.. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 4210,00  eur bez DPH 
Lehota viazanosti ponúk do: 28.2.2013 
 
Cenová ponuka v tvare:  
Cena 1 kurz:  
Cena  za 3 kurzy: 
 
10. KRITÉRIA HODNOTENIA  
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky, 
vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. Uchádzač je povinný v ponuke uviesť či je /nie je 
platcom DPH. 
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk bude bezodkladne po vyhodnotení ponúk zaslané elektronicky 
alebo poštou úspešnému uchádzačovi, ako aj všetkým neúspešným uchádzačom. 
 
11. PODMIENKY FINANCOVANIA 
Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať prostredníctvom zmluvy platbami 
formou bezhotovostného platobného styku, v lehote splatnosti faktúry do 30 kal. dní odo dňa jej doručenia 
spolu s prílohami. 
 
12. PODMIENKY ÚČASTI  
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné priložiť:  
- Cenovú ponuku  
- Kópiu alebo výpis z registra o oprávnení dodať predmet zákazky  
 

13. SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK  

Ponuku je potrebné doručiť poštou, alebo osobne v zalepenej obálke na adresu:  
Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, 080 01 Prešov 
Obálku je potrebné označiť nasledovne: „Neotvárať – Vzdelávanie“  
Termín a čas doručenia:  
Najneskôr do 21.1.2013 do 10:00 hod. Tento termín je konečný pre obidva uvedené spôsoby doručenia.  

 
 
 



14. DÁTUM VYHODNOTENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK  
Dátum a čas: 21.1.2013 o 15:00 hod. , Miesto: Záujmové združenie žien MYMAMY, Okružná 32, Prešov 
 
V Prešove, 4.1.2013 
 Spracovala: Ing. Iveta Baranová  
      
Odborný dozor: Mgr. Ladislav Kišeľák, odborník VO 


