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Vec Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky 
 
 
 Vážený dodávateľ, 
 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 
uskutočňuje výber dodávateľa na dodanie predmetu zákazky „Špecializovaná odborná činnosť 
znaleckej organizácie vykonávanej za účelom zabezpečenia ochrany finančných záujmov EÚ“ 
s predpokladanou hodnotou zodpovedajúcou zákazke podľa §  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“). 
 

Predmetom zákazky je poskytovanie špecializovanej odbornej činnosti, ktorá zabezpečí 
riadne poskytovanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v súlade so zásadou 
správneho finančného riadenia a zabezpečí ochranu finančných záujmov EÚ, so zameraním na 
povinnosť Ministerstva hospodárstva SR pri poskytovaní verejných prostriedkov zachovávať 
hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť ich použitia.  

 
 Základné informácie potrebné pre predloženie cenovej ponuky a opis predmetu zákazky sú 

uvedené v dokumente „Základné údaje pre poskytnutie cenovej ponuky“, ktorý  je uvedený             
v prílohe č. 1. 
 
 Poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby verejného obstarávateľa pre výber 
dodávateľa na dodanie predmetu zákazky a výsledok z posúdenia týchto informácií nebude 
zasielaný iným subjektom, ktoré poskytli ďalšie cenové ponuky verejnému obstarávateľovi a ich 
vyhodnotenie sa neriadi ustanoveniami § 42 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
 Zaslanie cenovej ponuky tvorí podklad pre dodávateľa na uvedený predmet obstarávania a 
nezakladá pre poskytovateľa cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na predmet 
zákazky. 
 
 Cenovú ponuku za Vašu spoločnosť je potrebné predložiť elektronicky - e-mailom na 
adresu: martina.mihalikova@mhsr.sk v lehote do 11. 03. 2015 do 10:00 hod na formulári Návrh 
na plnenie kritérií, ktorý je uvedený v prílohe č. 2. Po tomto termíne nebudú zaslané cenové 
ponuky predmetom vyhodnocovania v rámci prieskumu trhu pre účely výberu dodávateľa. 
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 Pre daný účel uskutočňuje verejný obstarávateľ prieskum trhu a v súvislosti  
so zabezpečením prieskumu trhu sme si dovolili osloviť Vašu spoločnosť so žiadosťou  
o poskytnutie cenovej ponuky. 
 

 
 

 
 
          
 
Prílohy: 
Príloha č. 1 Základné údaje pre poskytnutie cenovej ponuky 
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb 
 
 
 
 
 Mgr. Anna Budiaková, PhD.,v.r. 
 riaditeľka odboru 
 verejného obstarávania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 S pozdravom                     


