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Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

Slovenská asociácia cystickej fibrózy o.z. ako verejný obstarávateľ podľa § 8 písm.1 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 

6 na určenie predpokladanej hodnoty zákazky ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

s názvom : 

 

„  Verejné obstarávanie – služba “ 

 

1. Identifikácia :  
V rámci  programu: ENI Cross-border Cooperation Programm HU-SK-RO-UK 2014-2020, 

Act/6.2, rozpočtová položka č. 4.8.1.   projektu :  „Odovzdávanie skúseností a vybudovanie CF 

Centra  na zabezpečenie lepšej starostlivosti o pacientov s cysticko fibrózou v Ivano-Frankivskom 

regióne Ukrajiny“ -  „SK UA CF CARE, kód projektu  ( HUSKROUA/1702/8.2/0008 ) 

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: 
Sídlo:  Slovenská asociácia cystickej fibrózy o.z. 

Štatutárny zástupca:  MUDr. Katarína Štepánková 

IČO: 4500 7853           

DIČ:  2022382241    

Tel.:   0903 608 455       

E-mail: cfasociacia@gmail.com  

Internetová stránka: www. cfasociacia.sk 

Bankové spojenie:  Prima banka a.s.  

Číslo účtu.:   SK40 3100 0000 0043 5029 6102                

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Park Angelínum 2, 040 01 Košice alebo – 

cfasociacia@gmail.com  na elektronické predloženie ponuky 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: MUDr. Štepánková Katarína 

4. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je poskytovanie právnych služieb 

a realizácia procesov v oblasti verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 

343/2015 Z.z. o VO. Verejný obstarávateľ v rámci projektu SK UA CF CARE má 

v období od 1.9.2019 do 1.9.2022 ( 3 roky ) realizovať stanovenie 22 predpokladaných 

hodnôt zákaziek a 22 zákaziek s nízkou hodnotou alebo zákaziek malého rozsahu. 

Realizácia  a zdokumentovanie procesov výberu úspešných uchádzačov podlieha 

pravidlám, ktoré vydal Centrálny  koordinačný orgán ako Metodický pokyn CKO č. 

14, verzia 4, programové obdobie 2014-2020.  

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

Zmluva o poskytnutí služby    

6. Predpokladaná hodnota zákazky:  nie je stanovená 

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Park Angelínum   2, 040 01 Košice 
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8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: od 

1. 10. 2019 do 1.9.2022  

9. Financovanie predmetu zákazky: Európsky fond regionálneho rozvoja  a národné 

spolufinancovanie 

10. Lehota na predloženie ponuky: 17.9.2019  do 15,00 hod. 

11. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom  

Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode č. 10, v 

slovenskom jazyku a to prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky alebo ponuku 

doručí osobne, v uzavretej obálke  s označením: 

Poštové doručenie: 

• Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo) 

• „NEOTVÁRAŤ“ 

• Heslo: „ Verejné obstarávanie “ 

Na adresu verejného obstarávateľa : 

Názov verejného obstarávateľa : CF Asociácia  

Sídlo: Park Angelínum 2,  PSČ: 040 01  Košice 

• E-mail: cfasociacia@gmail.com 

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   

ponúk: najnižšia jednotková cena za 1 zákazku 

13. Pokyny na zostavenie ponuky:  

- zaslať v lehote na predkladanie ponúk vyplnenú prílohu výzvy,  

- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a. Referencie na aspoň 2 verejných obstarávateľov 

b. Fotokópia dokladu o oprávnení  poskytovať službu.  U právnických osôb napr. 

výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského 

registra (stačí fotokópia, alebo link na overenie na Obchodnom registri 

SR/Živnostenskom registri SR) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na 

základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.  
 

14. Otváranie ponúk:  18.9.2019  o 14,00, Park Angelínum 2, Košice  

15. Lehota viazanosti ponúk: do 1.9.2022   

16. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: MUDr. Štepánková Katarína 

– štatutár , tel: 0903 608 455, mail: cfasociaci@gmail.com  

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ plánuje  uzatvoriť 

zmluvu  na poskytnutie služby s úspešným uchádzačom na základe vyhodnotenia 

zaslaných cenových ponúk k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky.  

18.  Neumožnujú sa predkladať variantné riešenia. 

 

 

 

Prílohy:  

Cenová ponuka uchádzača 
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