
 
O B E C     M Ý T N E    L U D A N Y 

Kostolná 340/14, 935 56 Mýtne Ludany 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO: 

Názov verejného obstarávateľa:  Obec Mýtne Ludany 

Sídlo:  Kostolná 340/14 

935 56 Mýtne Ludany 

IČO:  00307297 

DIČ: 2021023642  

Tel.:  +421 915 102 888 

E-mail:  mytneludany@gmail.com 

 

2. Názov zákazky: Externý manažment pre Obec Mýtne Ludany  
 

3. Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služieb 

 

4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Rámcová dohoda 
 

5. Postup verejného obstarávania: podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude 

nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, budú cenové ponuky uchádzačov považované za 

záväzné aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom hodnotenia bude najnižšia cena        v 

€ spolu s DPH. 
 

5. Komplexnosť predmetu zákazky: 

Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 

 

6. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ponuky je možné predložiť elektronicky, podpísané, opečiatkované  

a naskenované na adresu: mytneludany@gmail.com 

 

7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 
 Externý manažment pre Obec Mýtne Ludany pozostáva zo zabezpečenia nasledovných činností počas obdobia 02/2021 –  

 11/2022 (22 mesiacov): 

- Príprava podkladov pre vypracovanie smerníc a všeobecne záväzných nariadení obce 

- Príprava podkladov pre vyhotovenie zmlúv   

- Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie nenávratných finančných príspevkov a vypracovanie žiadostí  

- Zabezpečenie činností spojených s verejných obstarávaním pre zákazky s nízkymi hodnotami 

- Príprava podkladov na vymáhanie daňových nedoplatkov  

- Príprava niektorých materiálov pre rokovanie obecného zastupiteľstva 

- Administratívne služby súvisiace s prípravou podkladov pre vyjadrenia obce  

- Inžinierska činnosť-zabezpečenie podkladov pre územné konania, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia pre obec 

- Komunikácia s orgánmi miestnej štátnej správy a osobné doručenie korešpondencie pri úkonoch 

Bližšie v zmysle indikatívneho počtu úkonov v Prílohe 5 Cenová ponuka. 

 

8. Osobitné požiadavky: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať cenovú ponuku uchádzača, ktorý je v obci vedený ako dlžník na daniach 

alebo miestnych poplatkoch alebo voči ktorému obec eviduje pohľadávky po dátume splatnosti. Verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.  

 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené 

ako konflikt záujmov podľa § 23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku 

takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 

 

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obec Mýtne Ludany počas obdobia trvania zmluvy: 02/2021 – 11/2022 (22 

mesiacov). 

 

10. Predpokladaná hodnota zákazky: Určenie PHZ je súčasťou tejto súťaže. 

 

11. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce. Predmet zákazky sa 

bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry podľa rámcovej dohody. 

Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky. 
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12. Predkladanie cenových ponúk: 

Podmienky predkladania cenových ponúk: 

a) Lehota na predkladanie ponúk: do 27.01.2021 do 12:00 hod. 

b) Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť len elektronicky, podpísanú, opečiatkovanú a naskenovanú na adresu 

kontaktnej osoby: mytneludany@gmail.com s označením predmetu „Externý manažment pre Obec Mýtne Ludany“. 

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky.  

c) Požadované doklady a dokumenty sa predkladajú ako naskenované doklady podpísané osobou oprávnenou konať v mene 

uchádzača.  

d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO. 

e) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

f) Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk nebudú zahrnuté do súťaže, 

a teda nebudú vyhodnocované. 

 

13. Lehota viazanosti ponúk - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 30.11.2022. 

 

14. Spôsob hodnotenia: 

Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do 

vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca 

všetky vyžadované náležitosti. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou e-mailu do 29.01.2021 do 12:00 hod. 

 

15. Kritérium vyhodnotenia ponúk: 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v € s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH 

bude posudzovaná cena celkom. 

 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a) Identifikačné údaje uchádzača: 

vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v Prílohe 1 týchto súťažných podkladov. V 

prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen. 

 

b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk 

vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritérií“ uvedený v Prílohe 2 týchto súťažných podkladov 

 

c) Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy 3, že uchádzač súhlasí so zmluvnými podmienkami súťaže.  

 

d) Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy 4, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

 

e) Vyplnenú Cenovú ponuku podľa Prílohy 5 

 

f) Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať služby. Doklad uchádzač nemusí predložiť, podľa § 32 ods. 3 ZVO 

verejný obstarávateľ získa údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu. 

 

g) návrh Rámcovej dohody vypracovaný podľa Prílohy č. 6 tejto výzvy predloží len víťazný uchádzač podľa 

pokynov verejného obstarávateľa. 

 

17. Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené 

ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku 

takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 

 

18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 

Ing. Štefan Mojzeš - kontaktná osoba na verejné obstarávanie 

Tel.: +421 915 102 888 

Mail: mytneludany@gmail.com  
 

Mýtne Ludany, dňa 18.01.2021 

 

 Ing. Štefan Mojzeš 

                starosta obce 

http://mytneludany@gmail.com
http://mytneludany@gmail.com

