Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 aktualizácia č. 8

Príloha 1

Plán obstarávaní pre Projekt s názvom: 1 ....................................................................................................................
ITMS kód Projektu:

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

Prijímateľ (názov a sídlo):

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

Poskytovateľ NFP:

RO / FSR / SIA2

Položka
rozpočtu
(skupina
výdavkov)3

Názov aktivity, ku
ktorej sa vzťahuje
predmet
obstarávania4

Opis predmetu zákazky5

Predpokladaná
hodnota v €
bez DPH

Postup
obstarávania6

Predpokladaný
termín začiatku
obstarávania
(plánovaný termín
uverejnenia výzvy
na predkladanie
ponúk)

Poznámka7

1 Prijímateľ predloží plán obstarávaní minimálne 10 pracovných dní pre termínom vyhlásenia prvého obstarávania, elektronicky: na adresu vo.esf@employment.gov.sk
2 Nehodiace sa prečiarknuť
3 Prijímateľ uvedie názov a číslo položky rozpočtu/skupinu výdavkov, ku ktorej sa vzťahuje plánované obstarávanie.
4 Prijímateľ uvedie názov a číslo aktivity, s realizáciou ktorej súvisí predmet obstarávania.
5 Prijímateľ špecifikuje predmet zákazky - tovar/služby, základné parametre/technické požiadavky, počet ks a ďalšie informácie.
6 Prijímateľ uvedie plánovaný postup obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a Usmernením RO č. N5/2008 v aktuálnom znení
7 Prijímateľ uvedie ďalšie informácie súvisiace s predmetom a postupom obstarávania, ktoré považuje za potrebné a nie sú predmetom požadovaných informácií v predchádzajúcich stĺpcoch.

Usmernenie riadiaceho orgánu č. N5/2008 aktualizácia č. 8

8

Vypracoval (meno a priezvisko), kontakt (e-mail, telefón) :
Dátum :
Podpis:

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:
Dátum:
Podpis:
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Prijímateľ vloží potrebný počet riadkov.

Príloha 1
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Príloha 2

/Názov a sídlo prijímateľa/
Čestné vyhlásenie k výberu postupu vo verejnom obstarávaní

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) .............................................................................. ;
ako štatutárny orgán prijímateľa1 .............................................................................................. ;
realizujúceho projekt s názvom: ............................................................................................... ;
ITMS kód projektu: ...............................................; týmto

vyhlasujem,
že pre účely výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky2 ..................... realizovanej postupom vo
verejnom obstarávaní3 ......................... som do predpokladanej hodnoty zákazky zarátal aj hodnotu
tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré sú obstarávané v rámci iných projektov, ako aj vlastných
potrieb prijímateľa.
Prijímateľ si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených
v predchádzajúcom odseku, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný
podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev Trestného zákona).

Prijímateľ berie na vedomie, že uvedenie nepravdivých informácií v tomto vyhlásení je možné
považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Podpis a pečiatka:
Dátum a miesto:

Názov a sídlo prijímateľa
Uviesť názov zákazky
3 Uviesť konkrétny postup vo verejnom obstarávaní (verejná súťaž, užšia súťaž, súťažný dialóg, rokovacie konanie so
zverejnením, rokovacie konanie bez zverejnenia, postup zadávania podprahových zákaziek, postup zadávania zákaziek
s nízkou hodnotou, súťaž návrhov)
1
2
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Príloha 3

/Názov a sídlo prijímateľa/
Čestné vyhlásenie1 o splnení podmienok k obstaraniu tovarov / služieb / stavebných prác2
do 1 000,- eur bez DPH bez prieskumu trhu

Ja, dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko) ................................................................................... ;
ako štatutárny orgán Prijímateľa3 .................................................................................................... ;
realizujúceho projekt s názvom: ...................................................................................................... ;
ITMS kód Projektu: ...............................................; týmto

vyhlasujem,
že obstaranie nižšie uvedených tovarov / služieb / stavebných prác4, v celkovej sume .......................... eur
bez DPH, spĺňa podmienky v súlade s Usmernením riadiaceho orgánu pre Operačný program Zamestnanosť
a sociálna inklúzia č. N5/2008, za ktorých nie som povinný / povinná5 vykonať prieskum trhu;
vynaložené náklady na obstaranie predmetnej zákazky boli primerané kvalite a cene,
cena tovarov/služieb/stavebných prác je obvyklá na relevantnom trhu v čase a mieste nákupu,
vykonanie prieskumu trhu by bolo vo vzťahu k predmetu zákazky nehospodárne a neefektívne
z nasledovných dôvodov6:
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... .
Záznam z vykonaného obstarania:
Predmet obstarania
(názov
tovaru/služby/stavebných prác)

Množstvo (počet ks, ...)

Cena bez
DPH

Miesto obstarania / dodávateľ

Vyhlásenie prijímateľ predkladá ako prílohu Žiadosti o platbu, v ktorej si nárokuje výdavky realizované na predmet zákazky
zakúpený bez vykonania prieskumu trhu, v súlade s podmienkami stanovenými v Usmernení RO č. N5/2008 v účinnom
znení.
2 Nehodiace sa škrtnite.
3 Názov a sídlo Prijímateľa.
4 Nehodiace sa škrtnite.
5 Nehodiace sa škrtnite.
6 Prijímateľ uvedie dôvody, prečo by bolo vykonanie prieskumu trhu nehospodárne a neefektívne.
1

Prijímateľ si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o skutočnostiach uvedených
v predchádzajúcom odseku, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov (§ 221 - Podvod, § 225 – Subvenčný
podvod, § 261 – Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev Trestného zákona).
Prijímateľ berie na vedomie, že uvedenie nepravdivých informácií v tomto vyhlásení je možné považovať za
podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Podpis a pečiatka:
Dátum a miesto:

2
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Príloha 4

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK
Prijímateľ: .........................................................................................................
Osoba alebo komisia, ktorá vykonala prieskum trhu:
Meno, priezvisko, funkcia ......................................................................................................................
Opis predmetu zákazky: ........................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Dátum vykonania prieskumu trhu: ....................................................................................................
Názov a sídlo osloveného dodávateľa, meno a priezvisko kontaktnej osoby:
1) ..........................................................................................................................................................
2) ..........................................................................................................................................................
3) ..........................................................................................................................................................
4) ..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: ...................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Spôsob vykonania prieskumu:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Predložené doklady: ..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Vyhodnotenie:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Spôsob vzniku záväzku:
a) na základe zmluvy a následnej fakturácie
b) na základe písomnej objednávky a následnej fakturácie
Vyhlásenie:
Vyhlasujem, že pri vykonávaní tohto prieskumu trhu som postupoval transparentne, odborne, v súlade so svojim najlepším
presvedčením a nestranným spôsobom voči všetkým osloveným subjektom s dôrazom na účelné, efektívne a hospodárne
vynakladanie finančných prostriedkov.
Zodpovedný zamestnanec ( komisia ) :
V ................ dňa ......................................
...............................................................................................
Zodpovedná osoba alebo komisia (meno, priezvisko, funkcia, podpis)
Overil:
...............................................................................................
Štatutárny zástupca prijímateľa
Prílohy:

