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Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku: 

poskytnutie služby „Spracovanie ekonomickej a finančnej analýzy  

na Mestské múzeum – Trstená“ 

 

 

(postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“))  

 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie :      Mesto Trstená 

Sídlo:        Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená 

IČO:        00314897 

DIČ:       2020571806 

Štatutárny zástupca:      Ing. Juraj Bernaťák, primátor  

Web:        www.trstena.sk 

Druh verejného obstarávateľa:  (podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO) 

Kontaktná osoba:     Ing. Ivana Gallová 

E – mail:      ivana.gallova@trstena.sk 

Telefón:      +421 43 5310 114 

Fax:       +421 43 5310 125 

 

2. Predmet zákazky 

Spracovanie ekonomickej a finančnej analýzy na Mestské múzeum - Trstená 

 

3. Druh zákazky 

Služby 

        

4. Opis zákazky 

 

Predmetom zákazky je „Spracovanie ekonomickej a finančnej analýzy na Mestské 

múzeum – Trstená“ s predpokladanou hodnotou zákazky cca. 1 000 000,00 EUR 

v zmysle Pokynov na vypracovanie ekonomickej a finančnej analýzy v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 (viď príloha č. 

1 výzvy). Prílohou č.2 výzvy sú Súhrnné technické správy a Sprievodné správy projektu 

Mestské múzeum – Trstená. 
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Ekonomická a finančná analýza  bude vypracovaná  v dvoch originálnych 

vyhotoveniach  a taktiež v elektronickej verzii na 1 CD nosiči. 

 

5. Typ zmluvy 

Zmluva o dielo podľa zákona č. 513/1991 zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 

predpisov 

 

6. Obchodné podmienky 

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe 

daňového dokladu vystaveného dodávateľom (faktúru), ktorej splatnosť bude do 30 dní 

odo dňa doručenia daňového doklade. Faktúra bude doručená až po prevzatí predmetu 

zákazky formou preberacieho protokolu. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

 

7. Miesto záujmového územia 

Trstená 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky 

2083,33 EUR bez DPH 

 

9. Termín dodania 

07.08.2016 

Objednávateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu termínu. 

 

10. Lehota na predloženie ponúk   

Lehota na predloženie ponúk uplynie 22.07.2016. 

Cenovú ponuku je potrebné doručiť v uvedenej lehote  poštou alebo osobne v uzavretej 

obálke na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená s názvom 

„Spracovanie finančnej analýzy na Mestské múzeum – Trstená“, prípadne e-mailom na 

adresu – ivana.gallova@trstena.sk. 

 

11. Kritérium vyhodnotenia ponúk 

Najnižšia cena s DPH. 

 

12. Obsah ponuky 

 

a. Cenová ponuka za predmet zákazky musí byť stanovená v mene EURO a musí 

zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. 

b. Cenovú ponuku žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky s uvedením ceny 

bez DPH, výšky DPH, ceny s DPH. Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie 

konečnú cenu. Na skutočnosť, že nie je platca DPH v cenovej ponuke musí 

upozorniť. 

c. Cenová ponuka za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s 

predmetom zákazky. 
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13. Doplňujúce informácie 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym 

z uchádzačov.  

Predmet zákazky je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-

A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 

Lehota viazanosti cenových ponúk: do 31.08.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Juraj Bernaťák 

  primátor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


