
V Ý Z V A 
 na predloženie ponuky 

podľa § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní   
na poskytnutie  sluţby : 

RIADENIE PROJEKTU  
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
      Obec Krásnohorské Podhradie      

Hradná 156, 
       049 41 Krásnohorské Podhradie  

Zastúpená:  Peter  Bollo,  starosta   obce  
IČO  :  00328421 
DIČ :  2020961415 
obec.krasnohorskepodhradie@stonline.sk  
stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 11: 45 hod. okrem štvrtka  
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č 25/2006 Z.z. 

2. Názov  projektu  :  Terénna   sociálna   práca   v Obci   Krásnohorské Podhradie   
3. Typ zmluvy: Zmluva   o dielo     
4. Slovník spoločného obstarávania: Sluţby :  kód   27 
5. Opis predmetu zákazky : Predmetom zákazky   je      :   

ČASŤ   1   :   poskytnutie  sluţby  osoby   zabezpečujúcej  aktivitu  projektu   -   finančný  manažér ,  
finančné riadenie  projektu,  zabezpečenie   cash -  flow, kontrola   účtovnej   dokumentácie   projektu ,  
príprava   a a predkladanie  ţiadosti   o platbu  v rozsahu    191hod/ projekt.          
ČASŤ  2 :   poskytnutie   sluţby   osoby   zabezpečujúcej   aktivitu  projektu   -   projektový  manažér  -   
riadenie  a monitoring projektu, kontrola   prezenčných  listín, pracovných  výkazov,   spracovanie   
monitorovacích   správ , komunikácia s finančným  manaţérom  a IA ZaSI,   príprava a realizácia  publicity  
projektu. V rozsahu   247 hod/projekt.  

6. Predpokladaná   cena  zákazky  bez  DPH     :  ČASŤ   1 Finančný  manažér     :   2 079,77   €    
                                                                                            ČASŤ  2  Projektový  manažér  :    2 785,61   € 
7. Rozdelenie  predmetu   zákazky  :   ÁNO   
        Uchádzač predloţí ponuku na časť alebo všetky časti 
8. Možnosť predloženia ponuky: Na  celý predmet zákazky. 
9. Miesto predmetu zákazky: Obec   Krásnohorské   Podhradie  ,  Hradná  č.   156,   049 41 Obec 

Krásnohorské Podhradie    
10. Množstvo a rozsah predmetu obstarávania: Mnoţstvo   a rozsah   poskytnutých   sluţieb   podľa   bodu   5 

opisu  predmetu  zákazky 
11. Variantné riešenie: Neumoţňuje sa.  
12. Lehota  poskytnutia   služby   :    

pre   ČASŤ  1 :   do   30.11.2015  
pre   ČASŤ  2 :   platnosť  a účinnosť   končí   schválením poslednej  Následnej  monitorovacej   správy ,  
ktorú  je    Prijímateľ   -  obec,  povinná   predloţiť  v súlade   so  zmluvou  o NFP. 

13. Financovanie  zákazky  :  Zákazka  bude   financovaná  z prostriedkov   Európskeho   sociálneho fondu  
a vlastných   prostriedkov obce.   

14. Poskytovanie Výzvy  (netýka sa záujemcov, ktorým bola  výzva  zaslaná  )   
Výzva   je  zverejnená  na  webovom   sídle    verejného   obstarávateľa ,  odkiaľ   si  ju  záujemcovia  môţu   
stiahnuť.    
Iné     súťaţné podklady sa nebudú vydávať.  

15. Úhrada za súťažné podklady: Nevyţaduje sa. 
16. Lehota na predloženie ponúk: 07.09.2015 do 15:00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: na  adresu   uvedenú  v bode   1   alebo  osobne na tej istej   
adrese v pracovných dňoch   
od 08.00 hod. do 15.00 hod. Obálku označte : SÚŤAŢ  „ Riadenie projektu   -  ČASŤ : 1, resp.   ČASŤ : 2, 
(podľa   toho,   čo   uchádzač   predkladá )   “ Neotvárať! 
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

mailto:obec.krasnohorskepodhradie@stonline.sk


Na  ponuku  predloţenú po  uplynutí na  predkladanie  ponúk  sa nebude  prihliadať 
17. Podmienky financovania: Na predmet zákazky sa neposkytne ţiaden preddavok. Predmet zákazky bude  

hradený   formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr    do 60 kalendárnych dní odo 
dňa jej doručenia.   

18. Podmienky účasti uchádzačov:  
- doklady preukazujúce  osobné postavenie  :   
- § 26 písm. f) zákona   o verejnom   obstarávaní , ţe je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať sluţbu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú 
predkladá uchádzač ponuku alebo ţiadosť o účasť, 

-      resp.  platné  potvrdenie   o zápise   v Zozname podnikateľov  vedených   ÚVO  
Tieto  doklady  sa  predkladajú ako   originály,  resp.   ich   overené  kópie.  

         Doklady preukazujúce   ekonomické   a finančné   postavenie   a technickú   alebo  odbornú  spôsobilosť sa 
nevyţadujú     
  

19. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
- cena  , uchádzač,  ktorý  nie  je  platcom DPH  na  to  v ponuke  upozorní  

20. Uplynutie lehoty viazanosti: 15.10.2015  
21. Ďalšie informácie a požiadavky  verejného obstarávateľa: 
      1. Ponuka  bude  obsahovať  :    

– Titulný  list   uchádzača s jeho  identifikačnými   údajmi 
– Doklad o oprávnení  podnikať  
– Návrh  na  hodnotiace kritérium 

 
Na  základe  vyhodnotenia   ponúk  bude  vyzvaný   víťazný   uchádzač   na   predloţenie   podpisu   zmluvy  .   
Zmluva   o dielo  nadobudne   účinnosť  nasledujúci  deň  po jej   zverejní  na webovom   sídle   verejného  
obstarávateľa . 
 
22. Dôvody na zrušenie súťaže:  

Verejný obstarávateľ môţe zrušiť pouţitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predloţená ani jedna ponuka,  
- ani jedna z predloţených ponúk nebude zodpovedať určeným poţiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s prácami kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. 
 

V Krásnohorskom Podhradí,  27.08.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Peter  Bollo   
                     starosta obce  
                                     

 
 

 
 
 



 
 
 
Príloha č1     Titulná strana ponuky 

PONUKA 

„RIADENIE PROJEKTU “ 
pre verejného obstarávateľa: 

Obec Krásnohorské Podhradie     IČO: 00328421  
Hradná 156, 

049 41 Krásnohorské Podhradie 

Predkladá uchádzač: 
 
 
 

Obchodný názov uchádzača:  

Adresa sídla:  

IČO:  

IČ DPH SK: 
(ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní): 

 

Meno štatutárneho zástupcu 
uchádzača:  

 

Kontaktná osoba pre účely tohto 
verejného obstarávania: 

 

Kontakty: Štatutárneho zástupcu uchádzača 
Kontaktnej osoby uchádzača pre 
účely   verejného obstarávania: 

Telefón ( mobilný ):   

E-mail s potvrdením o prijatí 
mailu: 

  

 
 
 
 
V ......................., dňa ......................                                                                                                                  

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

                                                                                                                                                        ( titul, meno, priezvisko štatutárneho 
                      

                                                                                                                                                               zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby k podpisu 

           
 

 
 



 
 
 
 
Príloha  č.  2   ( pre ČASŤ  :   1 + 2,   resp.   1,   resp  2   ) 
  
 

Obchodné meno uchádzača:....................................................................................... 
 
 
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:................................................................. 
 
....................................................................................................................................... 

Návrh uchádzača na splnenie kritéria 
 
 
Názov : Terénna   sociálna   práca   v Obci   Krásnohorské Podhradie    
 

  
 

 
1. 
 

 
Cena  bez DPH za  Časť 
A aj Časť B spolu 
 
Sadzba DPH 
 
Cena celkom  s DPH                      

 
bez DPH 
 
 
 
 %             
 
s DPH        

 
2. 
 

 
Cena  bez DPH za   Časť A 
 
Sadzba DPH 
 
Cena celkom  s DPH                      

 
bez DPH 
 
 
 
 %             
 
s DPH        

 
3. 
 

 
Cena  bez DPH za  
Časť B 
 
Sadzba DPH 
 
Cena celkom  s DPH                      

 
bez DPH 
 
 
 
 %             
 
s DPH        

 
Poznámka: 
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku iba na Časť A alebo Časť B, vypĺňa riadok č. 2 alebo riadok  
č. 3, nevyplňuje  riadok č. 1  

 
Ak  uchádzač  nie  je  platcom  DPH   na  to  upozorní  ! 
 
 
                                                              Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ................................... 
 
                                                              Podpis štatutárneho orgánu uchádzača: ..................................... 



 
 

 
Opis   predmetu   zákazky  : 
 
 
Riadenie   projektu s názvom :   Terénna   sociálna   práca   v Obci   Krásnohorské Podhradie   
 
 
1.   Projektový manažér :   pôsobí   ako  manaţér   v projekte  pre  vytvorenie   podmienok  na   plynulú   
realizáciu  projektu,   riadi   činnosť  projektového   tímu,   dbá  na   dodrţiavanie   časového   harmonogramu   
projektu,   zodpovedá   za   kontrolu  a efektívne   vynakladanie   finančných   prostriedkov .  Vypracováva 
prípadné   zmeny projektu,   zabezpečuje  spoluúčasť  pri   publicite   projektu   a komunikáciu  s RO/SORO. 
 
 
 
2.   Finančný  manažér  :   zodpovedá   za   čerpanie   finančných  prostriedkov pre   dosiahnutie   cieľov   
projektu   podľa zmluvy,    zabezpečenie   obchodných   procesov z ekonomického  hľadiska.  
        Zabezpečuje  vyhotovenie   interných   dokumentov  a v prípade   potreby   spolupracuje   pre    vypracovaní   
a realizovaní  opatrení,   ktoré  vedú   k dosiahnutiu  úloh   a cieľov projektu,   predkladá   návrhy   pre  
vypracovanie  opatrení   v oblasti   finančného   riadenia   projektu.   
       Zabezpečuje   kontrolu   účtovnej   agendy  a miezd,   vypracovanie   finančných  výkazov.   Kontroluje    
správnosť a úplnosť účtovných    a ostatných   dokumentov,  kontroluje   oprávnenosť  fakturovaných  čiastok.   
Vypracuje  a podáva   ţiadosti   o platbu RO/SORO .   


