
INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY 
v súlade s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na poskytnutie služby podľa § 3 ods.4 zákona o 
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predmetnú 

zákazku zadáva v zmysle prijatej smernice o verejnom obstarávaní ako prieskum trhu. 
 
 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 
Názov:   Obec Hontianske Tesáre 
Sídlo:   Hontianske Tesáre 66, 962 68 Hontianske Tesáre 
Zastúpený:  Dana Kohútová, starostka obce 
IČO:    00319937 
Telefón:   +421455596015 
Elektronická pošta:  obec@honttesare.sk 
Banka:    Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu IBAN:  SK22 0200 0000 0000 0492 8412 
 

2.  NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami 
obyvateľov MRK v obci Hontianske Tesáre – aktivita : „637004 LEKTOR KURZU OCHRANY 
A BUDOVANIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA“. 
 

3.  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: Predmetom zákazky je poskytnutie služby, ktorou je 
vykonanie kurzu ochrany a budovania životného prostredia pre cieľovú skupinu 25 osôb z radov MRK, 
pre následný výkon práce a činnosti v prostredí MRK. Kurz je potrebné uskutočniť v obci Hontianske 
Tesáre v celkovom rozsahu 60 hodín ( 8 hodín / deň = 7,5 dní ). Ponuka každého uchádzača musí byť 
predložená na celok, t.j. celková ponuková cena uchádzača bude obsahovať všetky reálne náklady na 
uskutočnenie kurzu ( školiace potreby pre lektora, náklady na prípravu a realizáciu kurzov, cestovné 
náklady, telekomunikačné náklady, a pod. ). 
 

4.  PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 1 080,00 € s DPH ( 18,00 € s DPH / hod. ), ktorá 
je stanovená v rozpočte projektu „Skvalitnenie sociálnej situácie komunitnými aktivitami obyvateľov 
MRK v obci Hontianske Tesáre“ schváleným Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako 
riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
 

5.   DÁTUM ZVEREJNENIA V PROFILE: 26.08.2015 
 

6.   DÁTUM ZADANIA ZÁKAZKY: 03.09.2015 
 

7.   LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: 02.09.2015 do 11:00 hod. 
 

 Ďalšie informácie k predmetnej zákazke potrebné k vypracovaniu a predloženiu ponuky je možné 
získať u Dany Kohútovej, starostky obce Hontianske Tesáre ( tel. 0905392545 ). 
 

Každý uchádzač musí vo svojej ponuke uviesť celkovú cenu bez DPH, DPH 20% a celkovú cenu 
s DPH, ktorá je zároveň kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk. Lehota viazanosti predložených 
ponúk uplynie dňa 30.09.2015. 
 
 

Hontianske Tesáre, 26.08.2015 
 
 
        Dana KOHÚTOVÁ 
                starostka obce   


