
  

 Obec Jasenové, 013 19 Jasenové 50  
  
       Telefón:                                                e-mail: obecjasenove@rajec.net  
041 / 542 25 16  www.jasenove.sk  

                                     
 Vybavuje: Valéria Gažúrová                             Dňa: 17.07.2018  
   

  
  

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky pod ľa §117 zákona 343/2015 Z.z o 
verejnom obstarávaní  

  
Obec Jasenové  týmto vykonáva  prieskum trhu podľa zákona 343/2015  o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre:   
  

„Technická pomoc pri príprave žiadosti o dotáciu pr e účely výstavby 
nájomných bytov v Obci Jasenové“  

  
1. Identifikácia verejného obstarávate ľa:  
Názov organizácie    Obec Jasenové  
IČO:       00321346  
Sídlo organizácie :     013 19 Jasenové 50  
Internetová adresa:    www.jasenove.sk  
Kontaktné miesto:   013 19 Jasenové 50  
Kontaktné osoby:    Valéria Gažúrová    – starostka obce 
Telefón :      041 / 542 25 16  
e-mail:       obecjasenove@rajec.net  
  
   
2. Druh zákazky.   
Zákazka podľa §117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).  
  
3. Názov zákazky:  „Technická pomoc pri príprave žiadosti o dotáciu pre účely výstavby 

nájomných bytov v Obci Jasenové“  
  
4. Predpokladaná hodnota zákazky:  v zmysle limitu pre zákazky podľa §117 zákona 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
  
5. Obsah predmetu zákazky:   
  
Technická pomoc pri príprave žiadosti o dotáciu pre účely výstavby nájomných bytov v Obci 
Jasenové v nasledovnom rozsahu:  
     



  
  
  
  

• zabezpečenie podkladov pre nadobudnutie pozemku do vlastníctva obce od 
Pozemkového fondu Slovenskej republiky pre účely výstavby nájomných bytov v obci 
Jasenové.   

• zabezpečenie podkladov, poradenstva a vypracovanie  žiadosti o dotáciu pre 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „MDVRR SR“) 
a Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) na poskytnutie dotácie na výstavbu 
nájomných bytov v obci Jasenové,  

• zabezpečenie právnej pomoci v súvislosti s prípravou žiadosti pre ŠFRB,  
 
6.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienk y alebo odkaz na dokumenty, 
v ktorých sa uvádzajú:  splatnosť faktúr 14 dní  
  
7 Podmienky ú časti uchádza čov:   

7.1 Uchádzač je povinný predložiť cenovú ponuku v zmysle podmienok tejto výzvy.  
7.2 Uchádzač je oprávnený jednotlivé časti predmetu zákazky zabezpečiť aj 

prostredníctvom tretích osôb.  
  
8. Lehota na predkladanie ponúk:   
 

• Do 27.07.2018 do 13.00 hod.  
  

1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla 
verejného obstarávateľa  .  

2. Uchádzač  vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Obal 
ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:  

� adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy  
� adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 
podnikania), � označenie „verejná súťaž - neotvárať“,označenie heslom verejnej 
súťaže: „Technická pomoc“  

  
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
1. Kritérium: najnižšia cena  
2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH v ponuke na to upozorní verejného 
obstarávateľa.  

3. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o technickej pomoci.  
4. 11. Vyhodnocovanie ponúk :   

• Dňa  27.07.2018  o 13.30 hod.   
  

  
      

   
                             Valéria Gažúrová           
                                                             starostka obce  


