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Výzva na predkladanie ponúk 
(zákazka s nízkou hodnotou) 

 
1. Identifikácia subjektu podľa § 7 zákona o VO: 

Hotel Bankov, a. s.  
Dolný Bankov 2  
040 01 Košice - Sever  
Slovenská republika  
 
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Šlachta 
Tel: +421 918 908 594 
Fax: +421 2 4445 1612 
E-mail: slachta@tendrex.sk  
 

2. Názov predmetu zákazky: 
„Projektový a finan čný manažment projektu Zvýšenie investície do ľudského 
kapitálu Hotela Bankov“ 

 
Spoločný slovník obstarávania – CPV: 
79421000-1             Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce 
79412000-5             Poradenské služby pre finančné riadenie 
79415200-8                 Poradenské služby pre projektovanie 
79421100-2                 Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce 
 

 
3. Opis predmetu zákazky: 

 
  Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb projektového a finančného 

manažmentu nevyhnutných pre úspešnú implementáciu projektu s názvom „Zvýšenie 
investícií do ľudského kapitálu Hotela Bankov“ v rámci Operačného programu 
Zamestnanosť a sociálna inklúzia (výzva DOP2010-SIP005) financovaného zo zdrojov 
Európskeho sociálneho fondu (ďalej aj len ako „ESF“) a štátneho rozpočtu SR (ďalej aj 
len ako „projekt“), pričom služby projektového a finančného manažmentu zahŕňajú 
najmä: 

a) Služby projektového manažéra v rozsahu 80 hodín počas 18 mesiacov realizácie 
projektu  

b) Služby finančného manažéra v rozsahu 60 hodín  počas 18 mesiacov realizácie 
projektu. 

 
 Uvedené služby zahŕňajú okrem iného aj: 

- Poradenstvo pri zmenách projektu: táto činnosť zahŕňa odbornú pomoc 
dodávateľa pri administrácii zmien projektu, ktoré nastali počas implementácie 
projektu. Dodávateľ poskytne odberateľovi pomoc pri vypracovaní žiadosti/ 
oznámenia o zmene v projekte, pri vypracovaní dodatkov k Zmluve o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku  

- Poradenstvo pri príprave podkladov pre zabezpečenie informovanosti a publicity 
v súlade s dokumentom „Manuál pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v 
rámci ESF (2007 – 2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia“; 
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- Poradenstvo pri finančnom riadení projektu: táto činnosť zahŕňa odbornú 
pomoc dodávateľa pri predbežnej finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona č. 
502/2001 Z. z. pred každou finančnou operáciou súvisiacou s projektom, najmä 
formálnu a vecnú kontrolu vystavených faktúr a  kontrolu ich súladu s projektom. 
Súčasťou poradenských služieb v oblasti finančného riadenia je aj príprava 
(úprava) dopracovanie žiadostí o platbu vrátane všetkých povinných príloh; 

- Poradenstvo pri monitoringu projektu: Táto činnosť zahŕňa odbornú pomoc 
dodávateľa pri sledovaní napĺňania monitorovacích ukazovateľov projektu 
stanovených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Súčasťou 
služieb poskytovaných v rámci monitoringu projektu je aj vypracovanie 
(dopracovanie) úprava pravidelných monitorovacích správ a záverečnej 
monitorovacej správy vrátane všetkých povinných príloh. Asistencia pri 
organizácii a koordinácii jednotlivých aktivít projektu tak, aby viedli k dosiahnutiu 
celkového cieľa a špecifických cieľov projektu, a aby bol projekt zrealizovaný v 
súlade so stanoveným harmonogramom realizácie projektu; a 

- Infomanagement a podpora komunikácie s Riadiacim orgánom 
a Sprostredkovateľským orgánom pre OP ZaSI: Táto činnosť zahŕňa priebežné 
sledovanie zmien legislatívy a metodiky súvisiacej s implementáciou projektu, 
informovanie odberateľa o prípadných zmenách, podporu komunikácie medzi 
odberateľom, sprostredkovateľským orgánom/riadiacim orgánom 
a subdodávateľmi odberateľa. 
 

           Predmet zákazky bude dodaný:  
           Do 18 mesiacov od účinnosti zmluvy 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 
do 9 954,- EUR bez DPH.   
  

5. Podmienky účasti uchádzačov: 
OSOBNÉ POSTAVENIE:  
Podmienky účasti v zmysle § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“), uchádzač preukáže dokladom podľa § 26 ods. 2 
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – dokladom o oprávnení  poskytovať služby. 
Je nutné predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu, stačí len kópia, 
podľa tohto bodu: 
• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická 

osoba -  podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ), 
• výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická 

osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), 
Uchádzač môže doklad podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní 
nahradiť predložením kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov. 
 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena v EUR bez DPH za poskytnutie celého predmetu zákazky. 
 

7. Obsah predloženej ponuky: 
Od uchádzača sa vyžaduje predložiť: 

• doklady  preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 5. tejto výzvy; 
• cenovú ponuku za poskytnutie služieb v zmysle bodu 6. tejto výzvy. 
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Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu za poskytnutie 
predmetu zákazky. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie 
v ponuke. 

 
8. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 

Uchádzač predloží ponuku osobne, prostredníctvom poštového alebo obdobného   
doručenia na adrese: 
Tendrex, s. r. o. 
Trnavská 70 
821 02 Bratislava  
Kontaktná osoba: Mgr. Tomáš Šlachta, +421 918 908 594 
Ponuky musia byť predložené v lehote do 25.01.2012 do 10.00 hod. 
Na obale ponuky musí byť uvedené:  „Projektový a finan čný manažment projektu 
Zvýšenie investície do ľudského kapitálu Hotela Bankov – neotvárať!” 
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštového alebo obdobného 
doručenia, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na horeuvedenej adrese. 
Ak uchádzači predkladajú ponuky osobne, potom ich predkladajú v pracovných 
dňoch od 09.00 do 15.00 hod (obedňajšia prestávka od 12.00 do 13.00 hod), pričom 
v posledný deň lehoty na predloženie ponúk musia uchádzači rešpektovať stanovenú 
lehotu a hodinu predkladania ponúk. 
 

9. Miesto a čas otvárania ponúk:  
Ponuky budú otvorené na adrese: 
Tendrex, s. r. o. 
Trnavská 70 
821 02 Bratislava  
 
dňa 25.01.2012 o 10.15 hod. 

  
10. Lehota viazanosti ponúk: 

Ponukami zostávajú uchádzači viazaní do 31.05.2012. Zábezpeka ponuky sa 
nevyžaduje. 
 

11. Výsledok verejného obstarávania: 
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o poskytovaní služieb, 
ktorej predmetom bude poskytnutie služieb uvedených v opise predmetu zákazky (bod 
3). 

        
 
 
 
 

.......................................... 
             Mgr. Tomáš Šlachta 
       


