
                                                             

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov
na dodanie služieb s názvom: 

„Manažér projektu”

1. Identifikačné údaje: 
Názov :  Obec Hrnčiarske Zalužany
Sídlo: Hlavná 90, 980 12  Hrnčiarske Zalužany
IČO: 00318795
DIČ: 2021230211
Zastúpený: Ing. Branislav Nociar
Telefón: 047/5672 111
e-mail: ou.hrnczaluzany@mail.t-com.sk

2. Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je dodanie služby : Manažér projektu v termíne od  27.12.2011 do 
31.10.2013.

3. Opis  predmetu  zákazky:   Manažér  projektu  bude  odborne  a  organizačne 
zabezpečovať riadenie  a koordináciu aktivít v projekte “Podpora sociálnej inklúzie v 
obci Hrnčiarske Zalužany prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce”, ktorý 
bol schválený v rámci výzvy OP ZaSI-FSR-2010/2.1/02 .
V rámci zákazky bude aj :
            -  riadenie projektu
            -  konzultácie s prijímateľom k realizácii projektu   

- zabezpečovať prípravu a predkladanie  žiadosti o platbu, vyúčtovanie  platieb
-  spracovanie žiadosti o povolenie vykonania zmeny   
- kontrolovať čerpanie rozpočtu a dodržiavanie schváleného rozpočtu 
- zabezpečovať a dohliadať na prípravu podpornej dokumentácie
- pripravovať žiadosti o zmenu rozpočtu
- vypracovávať monitorovacie správy a ostatné doklady v zmysle príručky pre
   žiadateľa,
- spolupracovať so všetkými osobami podieľajúcimi sa na realizácii projektu
- kontrola na mieste

4. Spôsob stanovenia ceny:
Navrhovanú  zmluvnú  cenu  uvedie uchádzač v tvare cena za 1 hodinu práce bez DPH 
a s DPH. Celkovú cenu za celú dobu realizácie .
Ak  uchádzač  nie  je   platcom DPH uvedie navrhovanú cenu za l  hodinu práce  a 
celkovú cenu   a  na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
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Ak uchádzač nie  je SZČO, ani  právnicka osoba,  uvedie celkovú cenu práce  za 1 
hodinu a celkovú cenu za celú dobu realizácie .
Za celú dobu realizácie projektu (od 2.11.2011 do 31.10.2013) v súlade so schváleným 
rozpočtom je možné uhradiť maximálne 288 hodín.

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR s DPH (pri platcovi DPH) na 
celý predmet zákazky.
S uchádzačom, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný bude spísaná mandátna zmluva 
na dodávku zákazky, alebo dohoda o vykonaní práce . 

6. Podmienky účasti:
� prax pri realizáci (zúčtovaní) projektov – min. 5 rokov,
� práca s ITMS Portál
� oprávnenie na vykonávanie uvedených činností v prípade SZČO, resp. PO

7. Lehota na predkladanie ponúk:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť písomne poštou, alebo osobne v uzavretej obálke 
v lehote  do 23.12.2011 do 15.00 hod.,

na adresu:       Obec Hrnčiarske Zalužany
Obecný úrad 

      Hlavná 90
      980 12  Hrnčiarske Zalužany

Obálka musí mať adresu obstarávateľa, adresu uchádzača a označenie:
„ Neotvárať” „
„ názov zákazky- Manažér projektu” 

8. Podmienky financovania
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na 
základe  vystavených  faktúr  so  splatnosťou  30  dní,  priebežne  mesačne  podľa 
odpracovaných  hodín,  alebo   pracovného  výkazu  s  popisom  vykonaných  prác  a 
rozpisom odpracovaných hodín. 

V Hrnčiarskych Zalužanoch, 22.11.2011

Ing. Branislav Nociar
           starosta


