
VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 
Zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov   Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. 

Sídlo   Baštová 45/B, 080 01  Prešov 

Zastúpená  Mgr. Tomáš Sahuľ, zástupca štatutára 

IČO   45739307 

DIČ   2023636483 

Email   kancelaria@zrrno.sk 

Kontaktná osoba Mgr. Tomáš Sahuľ 

Kontakt  0905 686 384 

 

2. Názov predmetu obstarávania 

Prekladateľské a tlmočnícke služby  

 

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV) 

79530000-8 Prekladateľské služby  

79540000-1 Tlmočnícke služby 

 

4. Opis predmetu obstarávania 

Predmetom obstarávania sú prekladateľské a tlmočnícke služby v rámci 

projektu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovensko. Jedná sa o prekladateľské 

a tlmočnícke služby počas prípravy projektu – prekladanie dokumentov, 

tlmočenie pri komunikácii s poľskými partnermi. 

 

5. Cena 

Cena musí byť stanovená vo formáte: cena celkom bez DPH, výška a sadzba 

DPH a cena celkom vrátane DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, 

tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Cena musí zahŕňať všetky náklady 

uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.  

 

6. Predpokladaná hodnota zákazky   

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH je 2 000,00 € 

 

7. Rozdelenie predmetu - NIE 

 

8. Možnosť predloženia variantných riešení - NIE 

 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania - 08/2016 

 

10.  Hlavné podmienky financovania 

Predmet zákazky sa bude financovať z Programu cezhraničnej spolupráce 

INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, finančných prostriedkov ŠR SR 

a vlastných zdrojov.  

 



11. Lehota viazanosti ponúk - 31.08.2016 

 

12. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predkladania 

 Lehota na predkladanie ponúk je do 07.07.2016 do 12:00 hod.  

 Spôsob predkladania ponúk – osobne/poštou/mailom. V prípade doručenia 

poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: 

Združenie pre rozvoj regiónu, n.o., Baštová 45/B, 080 01 Prešov 

 Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na 

predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky sa po 

predložení nesmú dopĺňať ani meniť. Prípadná oprava zrejmých chýb 

a nesprávnosti, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí 

lehoty na podávaní ponúk. 

 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. Obálka musí 

byť zreteľne označená nápisom „neotvárať“, heslom „Prekladateľské 

a tlmočnícke služby“, ako aj obchodným meno a sídlom obstarávateľa 

a uchádzača. 

 V prípade zasielania ponuky e-mailom je potrebné označiť mail vyššie 

uvedeným heslom. 

 

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk - Najnižšia ponúkaná cena v EUR s DPH 

 

14. Doplňujúce informácie 

 Verený obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do 5 

pracovných dní, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi 

v lehote, že jeho ponuku neprijíma. 

 Verený obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok, že splnil 

podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za predmet obstarávania. 

 Verený obstarávateľ si vyhradzuj právo meniť podmienky obstarávania alebo 

obstarávanie zrušiť v prípade ak: 

a) Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám 

stanovených v tejto výzve 

b) Sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené 

c) Ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania 

d) Nebude predložená ani jedna ponuka 

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 

obstarávaní. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené 

ponuky. 

 

 

 

V Prešove, dňa 01.07.2016     Mgr. Tomáš Sahuľ 

 

Prílohy: Návrh na plnenie kritérií 

 

Príloha č. 1 



NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
SÚŤAŽNÁ PONUKA 

 

 

Verejný obstarávateľ:   Združenie pre rozvoj regiónu, n.o. 

Názov predmetu obstarávania:: Prekladateľské a tlmočnícke služby  

 

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA 

Obchodné meno spoločnosti:  

Adresa sídla spoločnosti: 

Konateľ spoločnosti: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Zastúpený: 

Kontakt: 

 

Platca DPH/neplatca DPH* 

 
 

Názov predmetu obstarávania 

Celková 
cena bez 

DPH 
DPH 

Celková cena 
s DPH 

1 Prekladateľské a tlmočnícke služby    
 

 

 

*nehodiace sa prečiarknite 

 

 

Dátum: .........................     Podpis: ...................................... 

(meno, priezvisko, 

funkcia oprávnenej osoby 

uchádzača) 


