
 

 
 

OBEC LENARTOV  
Lenartov č. 37, 086 06 Malcov 

 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:    Obec Lenartov 
IČO:    00322270 
Sídlo:    Obecný úrad č. 37, 086 06 Malcov 
Štatutárny zástupca: Ing. Jana Bľandová, starostka obce 
Kontaktná osoba:  Ing. Jana Bľandová, starostka obce 
Telefón/fax:  +421 54 4706004  /  +421 54 4884188 
E-mail:    obeclenartov@lenartov.sk 
 

2. Predmet zákazky 
Predmetom zákazky je vypracovanie rozvojového dokumentu obce – Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce Lenartov na roky 2015 – 2024 v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho 
rozvoja, § 8 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 
 

3. Druh zákazky: služby 
 

4. Opis predmetu obstarávania: 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predloženie cenovej ponuky na vypracovanie Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lenartov na roky 2015 – 2024 (PHSR) podľa zákona č. 539/2008 
Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Úspešný uchádzač pri vypracovaní PHSR bude vychádzať z existujúcich 
schválených rozvojových dokumentov obce (PHSR, územný plán). PHSR musí byť vypracovaný 
v minimálnom rozsahu podľa § 8 citovaného zákona. 
 
V zmysle uvedeného zákona pozostáva z analyticko-strategickej časti a programovej časti. 
 
Analyticko - strategická časť bude obsahovať najmä: 
a) súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku obce a charakteristiku stavu 
vybavenosti a obsluhy územia obce, 
b) hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej situácie a situácie v 
oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia obce, 
c) analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím obce, 
d) určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia obce, definovanie podmienok udržateľného 
rozvoja obce, 
e) stratégiu rozvoja obce, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery, priority a ciele 
rozvoja obce, 
f) analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
obce. 
 
 
 
 
 

Výzva 

na predloženie cenovej ponuky 
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
na 

SPRACOVANIE ROZVOJOVÉHO DOKUMENTU OBCE: PROGRAM 

HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LENARTOV 

NA ROKY 2015 - 2024 



 
 
 
Programová časť obsahuje najmä: 
a) zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR obce, 
b) inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu PHSR obce, 
c) finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie 
PHSR obce, 
d) systém monitorovania a hodnotenia PHSR s ustanovením merateľných ukazovateľov, 
e) časový harmonogram realizácie PHSR obce. 
 
PHSR od úspešného uchádzača plánujeme predložiť v troch rovnopisoch v tlačenej podobe a v elektronickej 
forme na neprepisovateľnom médiu. 
 

5. Miesto poskytnutia služieb: Obec Lenartov 
 

6. Komplexnosť dodávky – rozdelenie na časti: 
Predmet obstarávania nie je možné deliť na časti. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil 
ponuku na celý predmet obstarávania.  
 

7. Možnosť predloženia variantných riešení: 
Uchádzačom sa neumožňuje preložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak súčasťou 
ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 
 

8. Trvanie zmluvy alebo lehota na poskytovanie služieb: 
Trvanie zmluvy: 3 mesiace 
Predpokladaný začiatok plnenia zmluvy: 02/2015 
Predpokladaný koniec plnenia zmluvy: 04/2015 
 

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: 
Predmet zákazky sa bude realizovať z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne 
zálohové platby na dodanie predmetu zákazky.  
 

10. Podmienky účasti: 
Doklad o oprávnení podnikať – výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie v prípade, ak fyzická 
osoba preukáže, že má skúsenosti s vypracovaním PHSR, činnosť môže byť formou pracovnoprávneho 
vzťahu. 
 

11. Administratívne informácie: 
Najnižšia cena celkom s DPH v EUR na predmet zákazky. 
 

12. Obsah ponuky 
1. cenová ponuka 
2. doklady v zmysle bodu 10. tejto výzvy 
Pri doručení ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť vložená v nepriehľadnom obale, na ktorom z 
vonkajšej strany musí byť uvedené: 
- názov a adresa verejného obstarávateľa 
- obchodné meno a adresa uchádzača 
- „VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – PHSR – NEOTVÁRAŤ“ 
 

13. Lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky: 
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 9.1.2015 o 16:00 hod. Ponuka predložená po uplynutí 
lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená. 
 
Miesto predkladania ponúk 
Názov organizácie: Obec Lenartov 
Sídlo organizácie: Lenartov 37, 086 06 Malcov 
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: 
Meno a priezvisko: Ing. Jana Bľandová, starosta obce 
Č. tel.: 0905 937 628 
e-mail: obeclenartov@lenartov.sk 
 
 



 
 
 

14. Ďalšie informácie 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. 
 

 
V Lenartove, dňa 09.12.2014 
 

 
Zverejnené na internetovej stránke verejného obstarávateľa: www.lenartov.sk, úradnej tabuli  obce  a na 
obecnej výveske. 
 

 
      

 
  

 
Ing. Jana Bľandová 

          starostka obce 


