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Výzva na predloženie cenovej ponuky 
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 

Predmet zákazky:  Riadenie projektu  

Skupina výdavkov 637004 Všeobecné služby 

Postup obstarávania:  
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 
25/2066 Z. z.  

Názov projektu:  
Tvorba pracovných miest pre 
znevýhodnené osoby v obci Švedlár 

Kód ITMS:  27120230161 

Prijímateľ:  Obec  Švedlár 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                   

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť 

a sociálna inklúzia“ 

 
 
 
 



1. Identifikácia verejného obstarávateľa :  
 

Názov:  Obec Švedlár 

Sídlo:   Švedlár 87, 053 34 Švedlár 

IČO:   00 329 681 

DIČ:   2021259471 

IČ DPH:  neplatca DPH 

Zastúpený štatutárnym zástupcom: Vladimír Končík, starosta  

Telefón:  053 41 720 28 

Fax:    053 41 720 15 

E-mail:   obec@svedlar.sk  

 
2. Druh zákazky:  poskytnutie služby 
 
3. Postup obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o  zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
4. Názov zákazky:  Riadenie projektu 
 
5. Opis predmetu zákazky: 
 
a) Riadenie projektu (činnosť projektového manažéra) v rozsahu 360 hodín 
 
Projektový manažér bude vytvárať podmienky na plynulú realizáciu projektu, riadiť 
činnosť projektového tímu, dbať na dodržiavane časového harmonogramu projektu, 
zodpovedať za kontrolu a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, 
zabezpečovať a kontrolovať aktivity projektu, komplexne pripravovať procesy na 
priebežné monitorovanie aktivít,   spracovávať monitorovacie správy projektu, riadiť 
prípadné zmenové procedúry a komunikovať s Riadiacim orgánom a riadiť publicitu.  
 
b) Riadenie projektu (činnosť finančného manažéra) v rozsahu 360 hodín 
 
Finančný manažér bude kontrolovať čerpanie finančných prostriedkov pre 
dosiahnutie cieľov projektu podľa zmluvy,  bude kompletizovať doklady potrebné k 
jednotlivým prílohám k žiadostiam a monitorovacím správam, bude vypracovávať 
žiadosti o platby a monitorovacie správy, spolupracovať s projektovým manažérom, 
predkladať podklady k návrhom  na prijatie opatrení, ktoré vedú k splneniu cieľov z 
finančného hľadiska a vykoná ďalšie administratívne práce potrebné pri realizácii 
projektu. 
 
Predmet zákazky bude realizovaný v rámci projektu „Tvorba pracovných miest pre 
znevýhodnené osoby v obci Švedlár“, kód ITMS 27120230161 s miestom realizácie 
projektu v obci Švedlár. Projekt je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom 
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia 2007-2013. 
 
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 6 960 EUR bez DPH. 
 

7. Miesto dodania služby: Obec Švedlár, Švedlár 87, 053 34 Švedlár 

mailto:obec@svedlar.sk


8. Lehota dodania služby:  do 31.10.2015 od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  
 
9. Rozsah ponuky:  Zákazka je rozdelená na dve časti (zabezpečenie projektového 
riadenia a zabezpečenie finančného riadenia).   Uchádzači môžu predložiť cenovú 
ponuku na celú alebo  každú časť predmetu zákazky samostatne.   
 
10. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z ESF, štátneho 
rozpočtu SR a z vlastných finančných prostriedkov obce Švedlár. Úhrada sa 
uskutoční na základe predloženej faktúry prevodom finančných prostriedkov z účtu 
verejného obstarávateľa na účet dodávateľa. Lehota splatnosti faktúr je 15 dní odo 
dňa prevzatia a vzájomného odsúhlasenia výkazu práce.  
 
11. Typ zmluvného vzťahu: Výsledkom postupu verejného obstarávateľa bude 
uzatvorenie Zmluvy na poskytovanie služieb. 
 
12. Podmienky účasti na verejnom obstarávaní: Úspešný uchádzač predloží 
doklad, že je oprávnený poskytovať službu, na ktorú predkladá ponuku (kópiu 
aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v danej oblasti resp. živnostenský list). 
 
13. Kritérium na hodnotenie ponúk: Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia 
cena s DPH na časť ale  celý požadovaný predmet zákazky. 
 
14. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 04.03.2015 do 12.00 hod. 
 
15. Miesto  na predkladanie ponúk:  Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na 
adresu verejného obstarávateľa poštou alebo osobne (uvedená v bode 1). 
 
16. Pokyny na predloženie ponuky a spôsob doručenia ponuky: Uchádzač vloží 
cenovú ponuku spracovanú na základe Prílohy č.1 na predmet obstarávania do 
samostatnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená a označená „Neotvárať – Riadenie 
projektu“. Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk 
nebude akceptovaná a vráti sa uchádzačovi neotvorená. 
 
17. Vyhodnotenie ponúk: Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú 
vyhodnocovať sa oznámi písomne výsledok vyhodnotenia ponúk. 
 
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: V prípade potreby vysvetliť údaje 
uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať 
o ich vysvetlenie u zodpovednej osoby uvedenej v bode 1. 
 
Vo Švedlári, 23.02.2015 
 
 
 
                .............................................  
  
                       
                                                                                  Vladimír Končík 
                                                                                       starosta 
 



Príloha č. 1  
 
Predmet zákazky: Riadenie projektu  
 

Obchodné meno:  
 
Sídlo:    
 
IČO:    
 
DIČ:    
 
IČ DPH:   
 
Zastúpená štatutárnym zástupcom:   
 

Poradie Názov položky Bližšia špecifikácia položky 
Počet 
hodín 

Jednotková 
cena za hod. 

práce bez 
DPH (EUR) 

Cena 
spolu bez 

DPH 
(EUR) 

DPH 20% 
(EUR) 

Cena 
spolu s DPH 

(EUR) 

1. 
Projektový 
manažér 

Projektový manažér bude 
vytvárať podmienky na plynulú 
realizáciu projektu, riadiť 
činnosť projektového tímu, 
dbať na dodržiavane časového 
harmonogramu projektu, 
zodpovedať za kontrolu a 
efektívne vynakladanie 
finančných prostriedkov, 
zabezpečovať a kontrolovať 
aktivity projektu, komplexne 
pripravovať procesy na 
priebežné monitorovanie 
aktivít,   spracovávať 
monitorovacie správy projektu, 
riadiť prípadné zmenové 
procedúry a komunikovať s 
Riadiacim orgánom a riadiť 
publicitu 

360     

2. 
Finančný 
manažér 

Finančný manažér bude 
kontrolovať čerpanie 
finančných prostriedkov pre 
dosiahnutie cieľov projektu 
podľa zmluvy,  bude 
kompletizovať doklady 
potrebné k jednotlivým 
prílohám k žiadostiam a 
monitorovacím správam, bude 
vypracovávať žiadosti o platby 
a monitorovacie správy, 
spolupracovať s projektovým 
manažérom, predkladať 
podklady k návrhom  na prijatie 
opatrení, ktoré vedú k splneniu 
cieľov z finančného hľadiska a 
vykoná ďalšie administratívne 
práce potrebné pri realizácii 
projektu. 
 

360     

 
Spolu  
 

   

 
 
 


