Výzva na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia zadávateľa:
Názov :
Sídlo:
IČO:

Obec Raslavice
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
00322 521

Telefón:
Fax:
E-mail:
dom. stránka

+421 54 / 479 22 22
+421 54 / 488 20 98
starosta@raslavice.sk
www.raslavice.sk

Štatutár:

Marek Rakoš, starosta obce

2. Špecifikácia predmetu zákazky:
Predmet zákazky: Spracovanie Programu rozvoja obce Raslavice
Predmetom zákazky je spracovanie Programu rozvoja obce (ďalej PRO), v súlade s
aktuálnym znením zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja.
Spracovanie PRO je nevyhnutné s prihliadnutím na špecifiká dotknutého územia a
konkrétne potreby mesta Spišské Podhradie, v súlade s jedinečnými požiadavkami
mesta.
Predmetom poskytnutia služby je spracovanie PRO v súlade s novými požiadavkami
vyplývajúcimi z aktualizácie zákona č. 539/2008 v znení zákona č. 309/2014 ktorým
sa mení a dopĺňa zákon o podpore regionálneho rozvoja.
Základná štruktúra dokumentu:
1. Analytická časť
2. Strategická časť
3. Programová časť
4. Realizačná časť
5. Finančná časť
Pri spracovaní PRO sa spracovávateľ/dodávateľ zaväzuje vychádzať z aktuálne
platných zákonov, strategických dokumentov na úrovni Slovenska, na úrovni kraja a
mesta, v súlade s územnoplánovacou stratégiou obce a programovými dokumentmi SR
na obdobie 2014-2020 v oblasti fondov EÚ.
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 500,-€ bez DPH
4. Určenie kritéria a spôsob vyhodnotenia ponúk :
Kritériom pre vyhodnotenie je: celková cena s DPH za dodanie celého predmetu
obstarávania, bližšie popísaného v zmysle bodu 2. Špecifikácia predmetu zákazky.

5. Spôsob predloženia ponuky:
Formou doporučeného listu, osobne, kuriérnou službou alebo mailom, s označením
„Spracovanie Programu rozvoja obce Raslavice“.
Termín na predloženie ponuky je do 09.03.2015 do 15,00 hod. na adresu: Obec
Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Obsah ponuky:
Rozsah predmetu prieskumu trhu je v súlade s bodom 2. Špecifikácia predmetu
zákazky.
A. Uchádzač predloží cenovú ponuku na predmet prieskumu trhu a doklad o oprávnení
podnikať (oskenovaná kópia príp. kópia výpisu z registra vedeného na internete).
6. Kontaktná osoba :
Marek Rakoš
7. Podmienky účasti:
- doklad o oprávnení podnikať- výpis z obchodného registra (oskenovaná kópia príp.
kópia výpisu z registra vedeného na internete).
8. Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Termín na predloženie ponuky je do 09.03.2015 do 15,00 hod. na adresu:
9. Spôsob vzniku záväzku:
Na základe zmluvy.

V Raslaviciach, dňa 27.02.2015
Marek Rakoš
starosta obce

