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Výzva na predloženie ponuky 

 
- Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

- Zákazka na poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona   

  o verejnom obstarávaní 

  

 

1. Názov zákazky: 

 

Zber údajov o pastierskej kultúre, salašoch a krajine a vydanie publikácie o pastierstve  v 

oblasti Malej Fatry, Kysuckej vrchoviny a okolí v rámci realizácie projektu  „Trasa 

valašskej kultúry“ 

 

 

2. Predmet zákazky: 
 

Zber údajov o pastierskej kultúre, salašoch a krajine a vydanie publikácie o pastierstve  v 

oblasti Malej Fatry, Kysuckej vrchoviny a okolí rámci realizácie projektu  „Trasa 

valašskej kultúry“ zahŕňa služby pre Obec Zázrivá spojené s vypracovaním odbornej 

štúdie – zberu a inventarizácie údajov o pastierskej kultúre, salašoch a krajine v 

oblasti Malej Fatry, Kysuckej Vrchoviny a okolí, ktorá bude pozostávať zo 

zhromaždenia relevantných informácií k téme ovčiarstva, salašníctva a bačovstva v obci 

Zázrivá a okolí o  pohoriach Kysucká Vrchovina, Malá Fatra a okolí nepresahujúcom 

územie žilinského samosprávneho kraja a zostavenie, vydanie a tlač publikácie 

o pastierstve v Malej Fatre a Kysuckej vrchovine, ktorá bude pozostávať z prípravy  a 

zostavenia odbornej náučne - popularizačnej publikácie, ktorá má za cieľ prezentovať 

valaskú kolonizáciu, ovčiarstvo, pastierstvo, špecifické aspekty problematiky v kontexte 

miestnych špecialít a výnimočností (vysokohorské pastierstvo, archaický spôsob pasenia, a 

podobne) v lokalite obce Zázrivá a blízkom regióne Malej Fatry a Kysuckej vrchoviny. 

 

 

3. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa  
 

 Úradný názov: Obec Zázrivá 

    Poštová adresa vrátane PSČ: Obecný úrad v Zázrivej, Stred 409, 027 05 Zázrivá 

    IČO: 00315010 

    Telefón: +421 908 941 052 

    Email: info@zazriva.com 

  Web: www.zazriva.com  

    Kontaktné miesto: obecný úrad Zázrivá 

    Kontaktná osoba: Mgr. Karol Karcol 

 

4. Druh zákazky 

 

Dodávka služby 

mailto:obeczazriva@stonline.sk
http://www.zazriva.com/
mailto:info@zazriva.com
http://www.zazriva.com/


 

Slovník verejného obstarávania:  

Kód CPV 79550000-4   Prepisovacie služby, spracovanie textov a DTP služby 

Kód CPV 79800000-2   Tlačiarenské a príbuzné služby 

Kód CPV 79960000-1   Fotografické  a doplnkové služby 

Kód CPV 79530000-8   Prekladateľské služby 

 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:   22 816,67 - EUR bez DPH 

 

 

6. Zdroj finančných prostriedkov: 

 

 Verejný obstarávateľ plánuje spolufinancovať predmet obstarávania z fondov Európskej únie, 

konkrétne v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko, prioritná os: Ochrana a rozvoj 

prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, špecifický cieľ: Zintenzívnenie 

trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi, 

číslo projektu PLSK.01.01.00-18-0068/16, názov projektu: Trasa Valašskej kultúry. Obec 

Zázrivá je jedným z projektových partnerov. Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 

1 849 179,11 EUR, výška schválených výdavkov pre Obec Zázrivá: 220 554,04 EUR 

 

 

7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

 

 

8. Opis predmetu zákazky: 
 

Premet zákazky pozostáva zo:  

 

a) Zabezpečenie zberu údajov o pastierskej kultúre, salašoch a krajine v oblasti 

Malej Fatry, Kysuckej vrchoviny a okolí ktoré bude zahŕňať zabezpečenie služieb 

pre Obec Zázrivá spojených s vypracovaním odbornej štúdie – zberu 

a inventarizácie údajov o pastierskej kultúre, salašoch a krajine v oblasti Malej 

Fatry, Kysuckej Vrchoviny a okolí, ktoré bude pozostávať zo zhromaždenia 

relevantných informácií k téme ovčiarstva, salašníctva a bačovstva v obci Zázrivá a 

okolí o  pohoriach Kysucká Vrchovina, Malá Fatra a okolí nepresahujúcom územie 

žilinského samosprávneho kraja.   

   

Detailný popis požadovanej služby:  

Predmetom služby je vypracovanie odbornej štúdie – zberu a inventarizácie údajov o 

pastierskej kultúre, salašoch a krajine v oblasti Malej Fatry, Kysuckej Vrchoviny a okolí, 

ktorá bude pozostávať zo zhromaždenia relevantných informácií k téme ovčiarstva, 

salašníctva a bačovstva v obci Zázrivá a okolí o  pohoriach Kysucká Vrchovina, Malá Fatra 

a okolí nepresahujúcom územie žilinského samosprávneho kraja.  

 

Popis tém, ktoré môžu byť spracované v rámci  štúdie:  

Vykonanie inventarizácie najcharakteristickejších prvkov kultúrneho dedičstva súvisiacich 

s históriou, architektúrou a valašskej tradície, kultúry, prírodného dedičstva  s využitím  nižšie 

navrhovaných tém a okruhov: 

- Historické aspekty valaskej kolonizácie (od ranných období až po dnešok); 



  

 

- Historické aspekty fenoménov valašskej kolonizácie (zmeny v sídlach, hospodárske 

zmeny, interakcia obyvateľstva, valasi a feudáli, valasi a ich samosprávne riadenie); 

- Fenomén zbojníctva a jeho prepojenie na valaskú kolonizáciu; 

- Etnografické aspekty pastierstva a salašníctva, život pastierov a valachov na salaši, 

oblečenie; 

- dediny založené na valašskom práve – sídelné štruktúry dedín založených na 

valašskom práve, organizácia valašskej dediny a valašskej komunity - charakteristické 

vlastnosti; 

- existujúce a historické systémy pastierskej architektúry, t.j. existujúce alebo 

fotograficky alebo obrázkami zdokumentované usporiadania dedín, usadlosti, 

hospodárskych budov, posvätných budov, ako aj salašov, hospodárskych objektov, 

napr. mlyny - archaické  formy, spoločné pre rôzne časti Karpát (univerzálnych 

karpatských), bez dominantných  prírastkov, alebo sekundárnych foriem s uvedením 

príkladov a lokalizácie; 

- najdôležitejšie architektonické formy  s miestnymi špecifikami - stavebný materiál, tvar 

obytných a hospodárskych budov, stavebné prvky budov a striech atď. s uvedením 

príkladov a lokalizácie;  

- výzdoba spoločná pre Karpatský oblúk - najcharakteristickejšie motívy ornamentov 

 v  sakrálnom umení, ľudovej architektúre vrátane prvkov charakteristických pre 

jednotlivé regióny  s uvedením príkladov a lokalizácie; 

- zoznam, opis a lokalizácia objektov zapísaných do zoznamu pamiatok, 

rekonštruovaných alebo zachovaných na novom mieste v dôsledku premiestnenia; 

- rituály pastierskej kultúry (napr. pastierske sviatky a obrady, magické správanie, 

tradície spojené s pastvinami a pastierstvom a život valašských komunít, napr. 

medicína,  náboženstvo a viera, atď.); 

- pastiersky kroj (okrem iného rozmanitosť krojov opis jednotlivých foriem, stav 

zachovania  tradičného kroja pastiera, zdôraznenie zmien, ku ktorým došlo v 

tradičnom pastierskom oblečení); 

- fungovanie pastierskych motívov v súčasnom dizajne; 

- hudobné a pastierske hudobné nástroje (umelci, typy a popis nástrojov, formy 

hudobného prejavu s dôrazom na lokálne varianty - kúzla, hádanky, príslovia, rýmy, 

spevy atď.); 

- kuchyňa - najcharakteristickejšie pastierske produkty, spôsob ich výroby, príklady 

distribučných miest; 

- umenie a remeslo - najviac charakteristické produkty remesiel a umenia v súvislosti s 

valašskou kultúrou, spôsob ich vyrábania, príkladné miesta distribúcie alebo 

prezentácie; 

- miesta pastierskej tradície - označenie najdôležitejších miest, ktoré pestujú pastierske 

tradície (napr. salaše, hudobné skupiny, muzeálne výstavy, regionálne komory, 

vzdelávacie usadlosti spojené s pastierskou valašskou kultúrou); 

- najdôležitejšie, opakujúce sa udalosti turistické a kultúrne spojené s valašským 

dedičstvom, vrátane opisu pastierskych podujatí a ich pôvodu; 

- organizácia práce na salaši, pastierska výstroj, vrátane nárečových názvov 

používaných zariadení, význam komunitného pasenia, hierarchia medzi brigádami 

pastierov; 



 

- pomenovanie - topomastika, jazykové vplyvy, odborné  názvoslovie  (napr. týkajúce 

sa poľnohospodárstva, medicíny, zvykov, obcí, zemepisných názvov) - 

zdokumentované  miesta výskytu názvov a konceptov spoločných pre celý Karpatský 

oblúk,  najmä tie, ktoré pochádzajú z kolísky migrácie Valachov - Balkánskeho 

polostrova, zdokumentované podobnosti napríklad s dnešným rumunským jazykom 

a podobne; 

- typy pastierstva (napr. kočovníctvo, transhumancia), formy migrácie (pastierske 

trasy), formy využitia prostredia valašskou kultúrou (formy hospodárenia 

charakterizujúce Karpatský oblúk); 

- kultúrne pasenie - popis javu, vplyv na biodiverzitu a zachovanie prírodného 

dedičstva, výhody a problémy, identifikácia miest tradičného kultúrneho pasenia v  

oblasti Malej Fatry, Kysuckej Vrchoviny s akcentom na obec Zázrivá. 

- zoznam vybraných hôľ a pasienkov dôležitých z hľadiska tradície salašníctva v 

minulosti a/alebo aktuálne využívaných na pasenie; charakteristika  

 a umiestnenie hôľ a pasienkov (napr. výškový systém, expozícia svahov); 

- flóra: označenie a opis vybraných druhov rastlín, ktoré sú charakteristické pre 

pastviny vrátane chránených druhov; indikácia a popis lúčnych biotopov 

charakteristických pre pasienky, označenie rastlinných druhov, ktoré prišli spolu s 

pastierskou kultúrou a / alebo sa rozvinuli vďaka pastierskej kultúre, reálna a 

potenciálna  vegetácia pasienkov, druhov cudzieho pôvodu s osobitným zreteľom na 

invazívne druhy, miesto výskytu (realizátor je povinný zvoliť  najreprezentatívnejšie 

prvky registrácie podľa svojich vedomostí, berúc do úvahy, že získané údaje budú 

použité na činnosti  týkajúce sa propagácie a rozvoja turistického chodníka); 

- flóra: označenie a popis vybraných druhov zvierat prevádzajúcich pastiersku kultúru 

(hospodárske zvieratá, voľne žijúce zvieratá); vrátane ohrozených a chránených 

druhov; miesto výskytu; 

- označenie vybraných prvkov a iných neživých prírodných objektov prevádzajúcich 

pastiersku kultúru (napr. horniny, pramene ); príklady a lokalizácia 

- zoznam (trasa) a popis prírodných a vzdelávacích ciest, ktoré vedú cez miesta 

súvisiace s pastierskou kultúrou (celkom alebo čiastočne) a tematických chodníkov, 

venovaných tejto kultúre alebo priamo s ňou súvisiacich, napr. náučné chodníky ; 

Zoznam tém a okruhov nemusí byť detailne vyčerpaný, avšak požaduje sa dodať kompaktnú 

štúdiu, ktorá prierezovo obsiahne všetky dôležité aspekty súvisiace s valaskou kultúrou 

a valaskou kolonizáciou v regióne Kysuckej vrchoviny a Malej Fatry! 

 

Špecifikácia a parametre dodanej služby:  

 

Zber údajov  o pastierskej kultúre, salašoch a krajine v oblasti Malej Fatry, Kysuckej 

Vrchoviny a okolia: 

- príprava a zostavenie odborných textov - štúdie: spolu minimálne 50 normostrán 

výsledného textu, z toho minimálne 5 normostrán venovaných histórii, minimálne 5 

normostrán venovaných etnografii a minimálne 5 normostrán venovaných krajine, životnému 

prostrediu a prírodnému prostrediu, zvyšné strany budú rozdelené podľa potreby prezentácie 

výstupov z archívneho prieskumu a zamerania  súradníc (nižšie) ; 

- vykonanie archívneho prieskumu : vykonanie spolu minimálne 100 hodín prieskumu 

archívnych dokumentov a podkladov (dokumenty, databázy, fotografie a iné...) relevantných 

k téme a ich spracovanie do odborných textov, databáz a výstupov v zmysle špecifikácie 



  

 

zostavenia textov, fotodokumentácie a zamerania  súradníc a ich premietnutia do mapy 

(nižšie); 

- zameranie súradníc a ich premietnutie do mapy: zameranie spolu minimálne 25  súradníc 

miest súvisiacich s pastierskou tradíciou: súčasných salašov, zaniknutých salašov, kultúrnych 

a výtvarných pamiatok súvisiacich s pastierstvom a pastierskou tradíciou v regióne Malej 

Fatry, Kysuckej vrchoviny s akcentom na obce Zázrivá (nepresahujúce územie Žilinského 

samosprávneho kraja), vytvorenie minimálne jednej mapy vo vektorovom formáte (napríklad 

PDF alebo ekvivalent), tiež jej dodanie v tlačových verziách vo vektorovom formáte spoločne 

so zaznačenými súradnicami ich pomenovaním a vysvetlivkami.  

- dodanie autorských fotografií: dodanie spolu minimálne 80autorských fotografií spolu 

s autorskými právami na ich použitie, fotografie budú vyberané zo zreteľom na 

reprezentatívnosť témy a štruktúry výsledného textu – štúdie.  

- preklad výsledného textu- štúdie do poľštiny: preklad výsledného textu - štúdie do 

poľského jazyka v rozsahu minimálne 50 normostrán.  

- preklad výsledného textu – štúdie do angličtiny: preklad výsledného textu - štúdie do 

anglického jazyka v rozsahu minimálne 50 normostrán. 

 

Technické špecifikácie:  

- dodanie požadovaného textu v editovateľnom / upravovateľnom súbore – textovom editore    

   (napríklad WORD, alebo ekvivalent),  

- dodanie databázy geografických, topografických miest, fenoménov a fotografií obsiahnutých  

   v štúdii v jednoduchom tabuľkovom editore (napríklad Excel, alebo ekvivalent)    

   v minimálnom rozsahu: pojem/miesto/fenomén, katastrálna poloha. 

- dodanie všetkých fotografií a reprodukcií, respektíve zobrazení vo formáte JPG (alebo  

   ekvivalent) minimálnom rozlíšení 10 MPX, 

- dodanie výstupov na dátovom nosiči umožňujúcom ich kopírovanie a prácu s nimi   

   (napríklad USB kľúč, externý disk) . 

 

 

b) Zostavenie, vydanie a tlač publikácie o pastierstve v Malej Fatre a Kysuckej 

vrchovine a okolí, ktoré bude pozostávať z prípravy  a zostavenia odborno- náučno 

popularizačnej publikácie, ktorá má za cieľ prezentovať valaskú kolonizáciu, 

ovčiarstvo, pastierstvo, špecifické aspekty problematiky v kontexte miestnych 

špecialít a výnimočností (vysokohorské pastierstvo, archaický spôsob pasenia, a pod..) 

v lokalite obce Zázrivá a blízkom regióne Malej Fatry a Kysuckej vrchoviny. 

 

Detailný popis požadovanej služby:  

Predmetom služby je zostavenie, vydanie a tlač publikácie o pastierstve v Malej Fatre 

a Kysuckej vrchovine, ktorá bude pozostávať z prípravy  a zostavenia odborno- náučno 

popularizačnej publikácie, ktorá má za cieľ prezentovať valaskú kolonizáciu, ovčiarstvo, 

pastierstvo, špecifické aspekty problematiky v kontexte miestnych špecialít a výnimočností 

(vysokohorské pastierstvo, archaický spôsob pasenia, a pod..) v lokalite obce Zázrivá a 

blízkom regióne Malej Fatry a Kysuckej vrchoviny. Publikácia bude predstavovať jedinečný a 

hodnotný odborný študijný a zároveň aj propagačný a prezentačný materiál, ktorý bude slúžiť 

na prezentáciu témy a projektu Trasa vlašskej kultúry.    

 

Špecifikácia a parametre:  

Zostavenie publikácie:  

- príprava odborných textov pre publikáciu: spolu minimálne 50normostrán výsledného 

textu, z toho minimálne 10 normostrán venovaných histórii, minimálne 20 normostrán 



 

venovaných etnografii a minimálne 10 normostrán venovaných krajine a jej trvalo 

udržateľnému využívaniu, zvyšné normostrany budú obsahovať relevantné témy; 

-  dodanie fotografií: spolu minimálne 50kusov fotografií spoločne s autorskými právami na 

ich použitie pre publikáciu, z toho : minimálne 25 aktuálnych autorských fotografií, 

minimálne 15 archívnych – „historických fotografií“  a minimálne 2 umeleckých reprodukcií 

(reprodukcií umeleckých diel) spoločne s autorskými právami na ich použitie pre publikáciu, 

zvyšné fotografie môžu byť dodané podľa potreby a relevancii k publikácii; 

- štylistická úprava výsledných textov: spolu štylistická úprava minimálne 50 normostrán 

výsledného textu publikácie, ktoré bude zahŕňať: kontrolu textového dokumentu, úpravu 

štylistiky, opravu gramatických chýb, kontrola a oprava grafickej úpravy textu; 

- preklad výsledných textov do anglického jazyka: spolu preklad minimálne 50 normostrán 

výsledného textu publikácie, ktorý bude zahŕňať: preklad textu do anglického jazyka,  

kontrolu textového dokumentu, úpravu štylistiky, opravu gramatických chýb, kontrolu 

a opravu grafickej úpravy textu verzie; 

- preklad výsledných textov do poľského jazyka: spolu preklad minimálne 50 normostrán 

výsledného textu publikácie, ktorý bude zahŕňať: preklad textu do poľského jazyka,  kontrolu 

textového dokumentu, úpravu štylistiky, opravu gramatických chýb, kontrolu a opravu 

grafickej úpravy textu verzie; 

- spracovanie grafického dizajnu publikácie: spolu 250 strán knižnej publikácie formátu 

a rozmerov 170 mm x 235 mm spoločne s návrhom obálky a štandardným návrhom 

grafického dizajnu publikácie v zmysle rozsahu vyššie popísaných podkladov;    

- spracovanie grafického dizajnu publikácie - anglická jazyková verzia: spolu 250 strán 

knižnej publikácie formátu a rozmerov 170 mm x 235 mm spoločne s návrhom obálky 

a štandardným návrhom grafického dizajnu publikácie v zmysle rozsahu vyššie popísaných 

podkladov dodaných spoločne s anglickými jazykovými podkladmi;    

- spracovanie grafického dizajnu publikácie -poľská jazyková verzia: spolu 250 strán 

knižnej publikácie formátu a rozmerov 170 mm x 235 mm spoločne s návrhom obálky 

a štandardným návrhom grafického dizajnu publikácie v zmysle rozsahu vyššie popísaných 

podkladov dodaných spoločne s poľskými jazykovými podkladmi;    

- tlač publikácie – Slovenská verzia : spolu 1600 kusov publikácie, rozmerov 170 x 235 mm, 

papier vo vnútri minimálne 150gr. natieraný, plnofarebná tlač – ofset, prevedenie obálky - 

knižná väzba V8 plnofarebná, laminovaná . 

- tlač publikácie – anglická verzia : spolu 200 kusov publikácie, rozmerov 170 x 235 mm, 

papier vo vnútri minimálne 150gr. natieraný, plnofarebná tlač – ofset, prevedenie obálky - 

knižná väzba V8 plnofarebná, laminovaná . 

- tlač publikácie – poľská verzia : spolu 200 kusov publikácie, rozmerov 170 x 235 mm, 

papier vo vnútri minimálne 150gr. natieraný, plnofarebná tlač – ofset, prevedenie obálky - 

knižná väzba V8 plnofarebná, laminovaná. 

 

Požaduje sa pri zostavení publikácie a jej jazykových verzií konzultovať ich priebežne pri 

príprave, finalizácii a výslednej výrobe s obstarávateľom. Obstarávateľ si vyhradzuje právo 

rozhodovať o výslednej verzii publikácie, jej jednotlivých častiach, použití jednotlivých 

textov a obrazových podkladov v nej použitých.  

 

Zber údajov o pastierskej kultúre, salašoch a krajine a vydanie publikácie o pastierstve  

v oblasti Malej Fatry, Kysuckej vrchoviny a okolí rámci realizácie projektu  „Trasa 

valašskej kultúry. Predmetom prieskumu (zákazky) je realizácia činností súvisiacich 

s dodaním vyšpecifikovaných služieb realizovaných v rámci  projektu s názvom Trasa 

valašskej kultúry, číslo projektu : PLSK.01.01.00-18-0068/16 spolufinancovaného v rámci 

Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 



  

 

 

 

Verejný obstarávateľ bude v rámci zákazky od dodávateľa vyžadovať:  

Dodanie služieb  v súlade so špecifikáciami: 

1. Zabezpečenie zberu údajov o pastierskej kultúre, salašoch a krajine v oblasti Malej 

Fatry, Kysuckej vrchoviny a okolí najneskôr  do 28.9.2018  

2. Zostavenie, vydanie a tlač publikácie o pastierstve v Malej Fatre a Kysuckej vrchovine 

a okolí najneskôr do 26.10.2018 

Verejný obstarávateľ bude požadovať najneskôr v uvedených termínoch dodanie všetkých 

požadovaných výstupov!  

 

 

9. Spôsob stanovenia ceny a platobné podmienky 
 

Uchádzač platiteľ DPH uvedie cenu za celý predmet zákazky v EUR so zaokrúhlením na 2 

desatinné miesta v štruktúre : Cenu bez DPH, DPH, Celkovú cenu (s DPH/ konečnú). 

 

Uchádzač neplatiteľ DPH uvedie iba celkovú -konečnú cenu, ostatné položky (kolonky) 

nevypĺňa. 

Cena bude splatná na základe daňového dokladu – vystavenej faktúry na základe dodanej 

konkrétnej služby. Splatnosť faktúry je 30 dní.  

 

 

10. Spracovanie a predloženie ponuky 
 

 Ponuka musí obsahovať: 

• návrh na plnenie kritérií – ponúknutá cena s DPH/ Celková- konečná cena, formulár 

návrhu na plnenie hodnotiacich kritérií tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.  

• vyplnený a podpísaný rozpočet – formulár rozpočtu je prílohou č. 2 k tejto výzve 

s názvom Zadanie 

• doklad o oprávnení dodávať službu (fotokópia živnostenského listu, výpisu 

z obchodného registra a podobne – týka sa len záujemcov, ktorí neboli oslovení verejným 

obstarávateľom priamo). 

Uchádzač predloží podpísanú ponuku v listinnej podobe, osobne, alebo  zaslaním na 

adresu uvedenú v bode 2. tejto výzvy. Obálku je potrebné označiť heslom: „Zber údajov 

a vydanie publikácie“ - NEOTVÁRAŤ  

 

 

11.  Lehota na predkladanie ponúk: Lehota uplynie dňa 7.9.2018  o 10:00 hod.  

 

Pokyny pre doručenie: Pri predkladaní ponuky je rozhodujúce jej skutočné doručenie 

verejnému obstarávateľovi, nie dátum a čas odoslania. Na ponuky doručené po uplynutí 

lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať. Pri osobnom doručení ponuky v čase do 

7.9.2018 je možné ponuky doručovať v bežných úradných hodinách verejného obstarávateľa, 

ktoré sú zverejnené na jeho webovej stránke.  

 

 

12.  Otváranie ponúk 
 

Ponuky budú otvárané a hodnotené dňa 7.9.2018 o 10:30 hodine v kancelárii kontaktnej 

osoby podľa bodu 3 tejto výzvy. Otváranie ponúk je neverejné.  



 

 

 

13. Spôsob hodnotenia ponúk 
 

Ponuky budú preskúmané z hľadiska ich úplnosti a splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa podľa tejto výzvy. 

Ponuky, ktoré nebudú vylúčené z dôvodu neúplnosti alebo nesplnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa budú hodnotené podľa kritérií na hodnotenie ponúk. Ponuky, obsahujúce 

nepravdivé alebo zavádzajúce informácie budú vylúčené. 

 

 

14. Hodnotiace kritériá a spôsob ich uplatnenia 

 

Verejný obstarávateľ stanovuje za účelom získania najvýhodnejšej ponuky jediné kritérium: 

najnižšia cena. 

- Ako víťazná ponuka bude určená ponuka s najnižšou cenou.  

- Ak ponuku predkladá platiteľ DPH, sa za cenu považuje cena s DPH za celý predmet 

obstarávania, v prípade neplatiteľa DPH je to cena konečná za celý predmet obstarávania. 

 

 

15. Výsledok verejného obstarávania 
 

- Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený písomne.  

- Vznik záväzku: na základe zmluvy o poskytnutí služieb  

 

V prípade záujmu Vašu ponuku predložte v zmysle vyššie uvedených pokynov.  

 

 

 

 

V Zázrivej, dňa 30.8.2018 

            

       

   

                    

                                                                      .............................................. 

                                                                   JUDr. Matúš Mních, starosta obce 

 

 

 

Prílohy:  

1. Návrh na plnenie kritérií 

2. Zadanie (neocenený rozpočet) 

 

 


