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Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov  

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Názov:   Obec Bystrany 

Sídlo:   Bystrany 121, 053 62 Bystrany 

IČO:   00328995 

DIČ:   2021331433 

Telefón:                  053/4495338 

Kontaktná osoba:       František Žiga 

e-mail:                          bystrany121@gmail.com 
 

2. Názov predmetu zákazky:  

 

,, Finančný manažér´´ k projektu s názvom: ,,Prevencia sociálnej a zdravotnej 

patológie v Bystranoch ´´ s kódom ITMS 27120130640. 
 

3. Opis predmetu zákazky: 
 

Finančný manažér  
 

Rozsah poskytovanej služby: 375 hodín/projekt 
 

Náplň práce na obdobie od 10/2014 do 09/2015 (ukončenie projektu dodávky služieb 

bude  podmienené ukončením projektu – t.j. administratívnou kontrolou poslednej 

ŽoP ): 
 

 kontroluje čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie cieľov projektu podľa 

zmluvy, 

 zabezpečenie a osobná účasť na stretnutiach projektového tímu v mieste realizácie 

projektu minimálne 2x týždenne 

  komunikácia s finančným manažérom IAZaSI 
 spracovanie zálohových, zúčtovacích, priebežných a záverečnej ŽoNFP na portáli 

ITMS 

  administratívne riadenie projektu v mieste realizácie projektu minimálne 2 x 

týždenne 

 skompletizovanie príloh a  podpornej dokumentácie k podávaným ŽoNFP 
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  styk s bankovými inštitúciami a zabezpečenie obchodných procesov z 

ekonomického hľadiska 

 vyskladať podpornú dokumentáciu k ZoNFP ( fotokópie podpornej dokumentácie k 

ŽoP) 

  spolupracuje pri vypracovaní a realizovaní opatrení, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľov 

projektu 

  spolupracuje pri vypracovaní miezd zamestnancov tykajúcich sa daného projektu 

a pri vedení účtovnej agendy tykajúcej sa projektu 

  označenie podpornej dokumentácie podľa usmernenia IAZaSI 

 komunikácia s RO/SORO  

 kontrola oprávnenosti fakturovaných čiastok 

 kontrola vedenia účtovných kníh, účtov a účtovných prípadov 

 spolupracovať s projektovým týmom pri prípadných zmenách projektu,  

 spolupráca s relevantnými pracovníkmi obce 

 kontrola účtovnej dokumentácie projektu  

  spracovanie prvotnej ekonomickej agendy v rámci projektu pre zaúčtovanie 

(kontrola objednávok, FA, výkazov, pokladne, bankových výpisov, odsúhlasenie 

úhrad, prevodné príkazy, osobné spisy, vyúčtovanie stravných lístkov, evidencia 

majetku) a pod. . 

 pripravovať pre projektového manažéra finančné podklady pre monitorovacie 

správy 

 skompletizovanie príloh a  podpornej dokumentácie k podávaným ŽoNFP 

 archivácia dokladov (vyhotovenie identickej kópie ku každej podávanej ŽoNFP) 

 spracovanie finančných ukazovateľov pre monitorovacie správy 

 spolupráca s projektovým tímom pri prípadných zmenách projektu 

Názov projektu: Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie v Bystranoch 

ITMS kód projektu: 27120130640 

Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia  

Prioritná os: 2 Podpora sociálnej inklúzie  

Opatrenie: 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením 

alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s 

osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity  

Kód výzvy: OP ZaSI-FSR-2012/2.1/02 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  
 

3 333,33 eur bez DPH ( 3 999,99 s DPH ) 
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5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  
 

Bude najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky (v prípade ak uchádzač nie je 

platiteľom DPH berie sa celková cena) vrátane všetkých nákladov súvisiacich s 

predmetom zákazky (cestovné, poštovné, a pod.). 
 

6. Miesto dodania predmetu zákazky, podmienky financovania a lehota na 

predloženie ponúk: 
 

Miesto doručenia tovaru je: Obec Bystrany, Bystrany 121 , 053 62 Bystrany 

Termín dodania tovaru – počas trvania zmluvy o dielo.  

Podmienky financovania - bezhotovostný prevod po dodaní tovaru so štrnásť dňovou 

splatnosťou faktúry. 
 

7. Lehota dodania zákazky :  

 

11/2014 – 09/2015 ( podmienka na ukončenie dodávky služieb k danému projektu je 

ukončenie projektu až po administratívnu kontrolu poslednej ŽoP ) 

 

8. Komplexnosť dodávky  
 

Uchádzač predloží komplexnú ponuku na celý predmet obstarávania. 

 

9. Oprávnený uchádzač a podmienky účasti  
 

Ponuku môže predložiť iba uchádzač – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená 

poskytovať obstarávané služby. 

 

10. Zdroj finančných prostriedkov 
 

Predmet zákazky bude financovaný pomocou projektu realizovaného 
Implementačnou agentúrou pre OP ZaSI. 

 

Výzva: OPZaSI –FSR – 2012/2.1/02 
Názov projektu: ,, Prevencia sociálnej a zdravotnej patológie v Bystranoch ´´ 
Kód ITMS: 27120130640 
 

11. Vyhotovenie, jazyk a obsah ponuky  

Celá ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku.  
 
Platnosť ponuky do 30.09.2015. 
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Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto náležitosti:  
 

1. NÁVRATKA - Cenová ponuka – spracovaná podľa Prílohy č. 1.  
 

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení:  

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  

 výška DPH,  

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  
 
2. Čestné vyhlásenie uchádzača,  že uchádzač nie je v konkurze alebo v likvidácii a že 
nie je dlžníkom úhrady poistného na zdravotné a sociálne zabezpečenie a že súhlasí 
so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohe. 
 
3. Doklad o oprávnení poskytovať službu – podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o 
verejnom obstarávaní –doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať služby, príp. ekvivalentný doklad. Tento doklad sa predkladá 
ako obyčajná fotokópia (kópia dokladu zo živnostenského alebo obchodného 
registra). 
 
4. Čestné vyhlásenie uchádzača – že všetky údaje uvedené v ponuke sú úplné a 
pravdivé a že súhlasí so stanovenými obchodnými podmienkami verejného 
obstarávateľa. Tento doklad sa predkladá ako originál s podpisom uchádzača 
 
5. Doklad o získaní spôsobilosti poskytovať službu – životopis  so zoznamom 
overiteľných referencií v počte minimálne štyri z vybranej oblasti s priamym 
telefonickým kontaktom na osobu, ktorá referencie potvrdí, čím uchádzač preukáže 
svoju odbornosť a skúsenosti (implementácia obdobných projektových aktivít – 
finančný alebo projektový manažér). Tento doklad sa predkladá ako originál s 
podpisom uchádzača. 
 
V prípade, že v súťažnej ponuke bude chýbať čo i len jeden z uvedených dokumentov, 
bude považovaná za neúplnú a zo súťaže bude vylúčená v procese 
administratívneho hodnotenia. 

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. Tento doklad sa predkladá ako 
originál s podpisom uchádzača.  

 

12. Zmluva 

 
S úspešným uchádzačom bude uzavretá Mandátna zmluva, resp. Zmluva o dielo.  

 

13. Miesto a termín predkladania ponúk  
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Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe osobne, kuriérom alebo poštou na 
priloženom formulári, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto prieskumu trhu. 
 

Lehota   do 19.01.2015  do 14,00 hod. 
 

Miesto predloženia :  
 

Obec Bystrany, Bystrany 121 , 053 62 Bystrany 

V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť doručená v uzavretej 

nepriehľadnej obálke, ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:  

názov a adresu verejného obstarávateľa  

obchodné meno a adresu uchádzača  

označenie: „Výzva –  Finančný manažér´´  
  označenie: NEOTVÁRAŤ !! 
 

14. Ďalšie informácie: 
 

Príloha č.1 tohto listu je návratka v ktorej je potrebné uviesť Vami navrhovanú cenu za 

poskytnuté služby na uvedený  predmet zákazky a preposlať naspäť verejnému 

obstarávateľovi podľa bodu č. 11 a č. 13 tohto prieskumu trhu. 

 

15. Zrušenie súťaže 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 46 zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov súťaž zrušiť, ak ani 

jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nedostal 

ani jednu ponuku, alebo ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám 

určeným podľa § 34 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, 

alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa zadanie zákazky vyhlásilo a 

nebolo možné ich predvídať, alebo ak ponúknutá cena úspešného uchádzača prevýši 

predpokladanú cenu verejného obstarávateľa. 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

Bystrany               František Žiga 

31.12.2014               starosta obce 

Príloha č. 1: NÁVRATKA - Cenová ponuka  


