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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 

Týmto si u Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky v rámci realizovaného prieskumu 

trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na predmet zákazky: 

 

„ PORADENSKÉ SLUŽBY PRE ZÍSKANÍE FINANČNEJ PODPORY ZO ZDROJOV 

EURÓPSKEJ ÚNIE A VÝBER DODÁVATEĽA “. 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie:    Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 

Sídlo organizácie:    Litovelská 25, 050 01 Revúca 

IČO:      457 363 24 

IČ DPH:    SK2023325326 

Štatutárny orgán:   Mgr. Janette Hrbálová 

Kontaktná osoba:    Ing. Mariana Hanuštiaková 

Telefón:     058/48 33 309 

Mobil:     0911 014 734 

e-mail:      hanustiakova@nsprevuca.sk  

Internetová adresa:   www.nsprevuca.sk 

 
Predmet a opis zákazky: 

PREDMET zákazky: 
Predmetom realizovanej zákazky bude príprava a realizácia žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z eurofondov na základe vyhlásenej výzvy a zároveň aj výber dodávateľa predmetu 
zákazky, ktoré tvoria predmet projektu.  

 
 

 

 

 

  

Naše číslo Váš list číslo / zo dňa  Revúca dňa  

346/2020  Ing. Hanuštiaková 11.06.2020 

165-VO-MH-20  0911 014 734 

Vec: Prieskum trhu – Výzva na predloženie ponuky 

http://www.nsprevuca.sk/
mailto:hanustiakova@nsprevuca.sk
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OPIS zákazky: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na všetky položky predmetu zákazky, 

ktoré budú zahŕňať nasledovné služby: 
 
Položka č.1: 
Príprava a realizácia žiadosti  
- Definovanie oprávnenosti projektového zámeru podľa kritérií definovaných vo výzve 
- Spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v minimálnom 

rozsahu: 
a) Poskytnutie poradenstva a konzultačnej činnosti pri identifikácii spôsobov financovania. 
b) Poskytnutie poradenstva a súčinnosti objednávateľa pri zabezpečovaní povinných príloh 

v zmysle pokynov riadiaceho orgánu, prípadne vypracovanie príloh ak je relevantné. 
c) Poradenstvo pri zabezpečovaní a tvorbe podpornej (nepovinnej) dokumentácie. 
d) Komunikácia s riadiacim orgánom. 
e) Komunikácia s projektovou kanceláriou objednávateľa (asistencia pri spracovaní 

technickej projektovej dokumentácie z pohľadu oprávnenosti aktivít). 
f) Vyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok ( ďalej len „NFP“) v súlade 

s požiadavkami definovanými vo výzve. 
g) Pri spracovaní žiadosti o NFP postupovať podľa pokynov vyhlasovateľa výzvy (resp. 

riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu) a v zmysle týchto pokynov dodržiavať všetky 
právne normy a ostatné preukázateľne požadované náležitosti určené vo výzve. 

h) Zodpovednosť za procesnú (formálnu) stránku spracovania žiadosti o NFP. 
i) Odovzdanie kópie žiadosti o NFP objednávateľovi. 
j) Bez zbytočného odkladu odstránenie príslušnými orgánmi vytknuté nedostatky žiadosti 

o NFP, a to v lehote nato určenej. 
- Vypracovanie finančnej analýzy: 
Posúdenie finančnej udržateľnosti projektu, resp. cost-benefit analýza podľa požiadaviek 
príslušnej výzvy 
 
Položka č. 2: 
Implementácia projektu 
Rozsah poskytovaných služieb: 
a) Príprava podkladov k uzavretiu (podpisu) Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) 
b) Spracovanie monitorovacích správ v zmysle Zmluvy o NFP 
c) Spracovanie žiadosti o platbu v zmysle Zmluvy o NFP a interného finančného plánu 

čerpania vrátane záverečného vyúčtovania projektu 
d) Spracovanie záverečnej monitorovacej strávy 
e) Spracovanie žiadosti o realizáciu zmien v projekte – v harmonograme, rozpočte, resp. inej 

časti Zmluvy o NFP 
f) Pravidelná komunikácia s projektovým manažérom riadiaceho orgánu resp. 

sprostredkovateľskej organizácie a zástupcom  klienta 
g) Účasť zástupcov poskytovateľa na kontrolách zo strany riadiaceho orgánu počas trvania 

projektu 
h) Poradenskú a konzultačnú činnosť za účelom dodržania podmienok uvedených v zmluve 

o NFP  
 
Položka č. 3: 
Výber dodávateľa 

 Výber dodávateľa zahŕňa nasledovné činnosti: 
a) Služba výberu dodávateľa realizovaná v zmysle platnej legislatívy a v súlade 

s podmienkami poskytovateľa pomoci 
b) Procesné zabezpečenie verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a legislatívy SR a súčasne v súlade 

http://www.nsprevuca.sk/
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s internými predpismi prijímateľa pomoci a to pre zákazky, na ktoré prijímateľa v súlade 
s týmto projektom zadá k výkonu 

c) Uskutočnenie procesného priebehu verejného obstarávania pre zadané zákazky, ktoré 
tvoria predmet projektu podľa zákona o verejnom obstarávaní, a to predovšetkým 
v nasledovnom rozsahu: 

- Zabezpečovanie služieb súvisiacich s procesnou stránkou verejného 
obstarávania, ako aj odborného dozoru, všeobecnej konzultačnej 
a poradenskej činnosti pri obstarávaní predmetu zákazky podľa požiadaviek  
prijímateľa 

- Vypracovanie dokladov a dokumentov viažucich sa k procesu verejného 
obstarávania a to najmä: návrh príslušných oznámení, t. j. oznámenie 
o vyhlásení verejného obstarávania (výzvy na predkladanie ponúk), návrhu 
súťažných podkladov, oznámení o výsledku verejného obstarávania, a ich 
odosielanie do vestníka, a pod. 

- Zabezpečenie komunikácie s uchádzačmi v súlade s platnou legislatívou 
a najmä poskytovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
alebo súťažných podkladov uchádzačom/záujemcom v spolupráci 
s prijímateľom a rozposlanie súťažných podkladov a pod. 

- Organizačné a metodické vedenie činnosti hodnotiacej komisie, vrátane 
zaistenia všetkých podkladov, dokumentov, protokolov a administratívy, ktorá 
súvisí s hodnotením ponúk 

- V prípade potreby zabezpečíme činnosti pri uplatnení revíznych postupov 
- Na základe požiadavky a poverenia objednávateľa zabezpečenie komunikácie 

s Úradom pre verejné obstarávanie 
- Zverejnenie informácií v profile verejného obstarávania v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní a s dokumentmi súvisiacimi do momentu zaslania 
informácie o podpise zmluvy s víťazným uchádzačom 

- Odovzdanie kompletnej dokumentácie za zrealizovanú/-é zákazku/-y. 
Rozpis predpokladaných požadovaných položiek zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto Výzvy na 
predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ v prípade potreby pred podaním žiadosti si 
vyhradzuje právo na prípadné doplnenie alebo odobratie jednotlivých položiek 
z predmetu zákazky, alebo prípadnú úpravu počtov jednotlivých položiek predmetu 
zákazky.  

 

Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

Miesto a termín plnenia predmetu zákazky: 

Miesto plnenia:  Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, Litovelská 25, 050 01 Revúca,  

Termín plnenia: Predpokladaný termín plnenia 09/2020 

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: 

Zákazka sa nedelí na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky položky predmetu 

zákazky, v nadväznosti na Opis predmetu zákazky. 

Uchádzači predložia: 

- Cena predmetu zákazky – uchádzač predloží v realizovanom prieskume trhu pre 

jednotlivé položky kalkuláciu ceny predmetu zákazky. 

 

 

http://www.nsprevuca.sk/
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Náklady na ponuku: 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.  

Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie 

ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie. 

Lehota a miesto na predkladanie ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk:  19.06.2020  

Miesto na predkladanie ponúk: 

Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou  na adresu verejného obstarávateľa v lehote na 

predkladanie ponúk, e-mailom alebo osobne na kontaktnú adresu určenú verejným obstarávateľom. 

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, ktorá bude doručená poštovou 

zásielkou, sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

 

Výsledok verejného obstarávania: 

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie mandátnej zmluvy ( ďalej len „ zmluva “ ) 

s úspešným uchádzačom za dodaný predmet zákazky.  

 

 

  S pozdravom 

 
 
   

 
 
 
 

Mgr. Janette Hrbálová 

riaditeľ  

NsP, n.o., Revúca 
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