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(obchodný názov, adresa sídla uchádzača)

NÁVRATKA

MAS HNILEC, o.z.
Obchodná 7
055 01 Margecany

Váš list zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

V ...............................................

16.6.2015

..........................

...........................

dňa ............................................

Vec: Predloženie cenovej ponuky
Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 16.6.2015 v súlade s ust. § 9 odst. 9 zákona č.

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov Vám Zasielame nasledovnú cenovú ponuku vrátane čestného vyhlásenia:
1. Identifikačné údaje uchádzača (vyplní uchádzač)
Obchodný názov:
Adresa sídla:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Meno, priezvisko a funkcia štatutára:
Tel./mob.:
Mail:
2. Názov predmetu zákazky

Spracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny HNILEC, o.z.
3. Popis činnosti ktoré tvoria predmet zákazky



participácia a odborné vedenie pre verejno-súkromné partnerstvo pri príprave stratégie CLLD



zber, analýza a rozbor zozbieraných údajov z územia, ktoré odrážajú potreby predmetného
územia na základe metódy LEADER/CLLD



koordinácia príprav stratégie CLLD, zapojenie miestnej komunity do činnosti, ktoré sú spojené
s vypracovaním stratégie CLLD. Implementácia zozbieraných údajov a zakomponovanie do
stratégie CLLD, štúdia daného územia
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Návrh stratégie CLLD – vypracovanie:
a) Audit zdrojov územia:


analýza prírodných zdrojov a podmienok



analýza demografických a sociálnych zdrojov,



analýza historických a kultúrnych zdrojov,



analýza materiálnych zdrojov,



analýza ekonomických zdrojov,



analýza inštitucionálnych zdrojov,



prieskumy investícií,



tvorba databáz podľa potreby

b) Vytvorenie štruktúry miestnej akčnej skupiny /MAS/- personálna matica
c) Zostavenie inovatívnej a integrovanej stratégie sociálneho a ekonomického rozvoja
územia obcí v rámci verejno - súkromného partnerstva na roky 2014 – 2020, ktorá bude
pozostávať z týchto častí:








vízia územia
SWOT analýzy,
problémová analýza,
strategické ciele a priority,
špecifické ciele,
návrh na zostavenie hodnotiaceho rámca stratégie,
finančná analýza stratégie,

d) Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok - projektového spisu:










formulácia cieľov a aktivít projektu,
definovanie súladu projektu s cieľmi opatrenia,
definovanie indikátorov projektu,
definovanie súladu projektu s horizontálnymi prioritami,
vypracovanie formálnej kontroly projektu,
vypracovanie žiadosti projektu a príloh k žiadosti,
manažment procesu spracovania a dokladania podpornej dokumentácie,
odovzdanie projektového spisu riadiacemu orgánu PPA v požadovanom počte
vyhotovení vrátane elektronickej verzie,
ďalšie neuvedené, ktoré vyplynú z požiadavky poskytovateľa a príslušnej výzvy.
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4. Návrh ceny predmetu zákazky
a) Ak uchádzač je platcom DPH

Cena bez DPH EUR

DPH 20% v EUR

Cena celkom za celý predmet
zákazky v EUR

b) Ak uchádzač nie je platcom DPH
Cena celkom za celý predmet zákazky v EUR

.......................................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu 1)

___________________________________________________________________________________________
1)

Tento dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom vyzvaného subjektu spôsobom ako je to uvedené vo
výpise z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného dokladu o oprávnení podnikať
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5. Čestné vyhlásenie

Podpísaný (meno, priezvisko, funkcia) .............................................................................................
ako oprávnený zástupca uchádzača/splnomocnený oprávnený zástupca uchádzača1 v tomto
verejnom obstarávaní a budúceho zhotoviteľa, týmto
čestne vyhlasujem,
že sme oprávnený dodať požadovaný predmet zákazky tak, ako je uvedený vo výzve na predkladanie
cenových ponúk, pri akceptovaní dodacích a obchodných podmienok navrhovaných verejným
obstarávateľom vo výzve na predkladanie cenových ponúk.

V ............................................. dňa .....................................................

.......................................................................................................
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu 1)

___________________________________________________________________________________________
1)

Tento dokument musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom vyzvaného subjektu spôsobom ako je to uvedené vo
výpise z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného dokladu o oprávnení podnikať
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