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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
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 služby s názvom 
„Finančný manažér” 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Obec Bystrany 
Sídlo: Bystrany121, 053 62  Bystrany 
Štatutárny zástupca: František Žiga 
IČO: 00328995 
Kontaktná osoba: Ing. Anna Handlovičová 
Telefón: 053/449 51 98 
E-mail: bystrany121@gmail.com 

2. Názov predmetu zákazky: Finančný manažér 
3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  
Úlohou finančného manažéra je ekonomicko-administratívne viesť projekt Bystrany - miesto 
pre výkon terénnej sociálnej práce v súlade s pokynmi obce a poskytovateľa nenávratného finančného 
príspevku, zabezpečuje porady, zodpovedá za čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie cieľov 
projektu podľa zmluvy, zabezpečuje vyhotovenie interných predpisov, v prípade potrieb spolupracuje 
pri vypracovaní a realizovaní opatrení, ktoré vedú k dosiahnutiu úloh a cieľov projektu, spracováva 
ekonomickú agendu v rámci projektu pre zúčtovanie projektu (kontrola objednávok, faktúr, výkazov, 
pokladne, bankových výpisov), predkladá žiadosti o platbu, komunikuje a zúčastňuje sa aktivít 
realizovaných poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, vykonáva prieskumy trhu pri 
čerpaní položiek rozpočtu. Súčasťou odmeny sú aj cestovné a ubytovacie náklady, stravné a iné 
náklady vynaložené v súvislosti s dodávkou služby. 

4. Miesto a termín dodania: Obec Bystrany, od 03. 01. 2012 do 31. 10. 2013 
5. Komplexnosť predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je možné deliť. 

6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 
7. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu, zo štátneho rozpočtu SR 
a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. Úhrada sa 
uskutoční na základe dodávateľsko-odberateľskej zmluvy bezhotovostne. 

8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk a otváranie ponúk: 
Záujemca predloží ponuku v uzatvorenom obale označenom „Ponuka – Finančný manažér – 
NEOTVÁRAŤ“ 
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynutie dňa 03. 01. 2012 o 9,00 hod. 
Ponuky sa predkladajú v písomnej forme, v slovenskom jazyku, v EUR. 
Ponuky je potrebné doručiť na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy poštovou zásielkou alebo osobne. 
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Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 03. 01. 2012 o 9,30 hod na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy. 

9. Podmienky účasti záujemcov: 
Na splnenie podmienok účasti musí záujemca predložiť doklady o oprávnení poskytovať službu: 
fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, žiadosť, životopis, vyhlásenie uchádzača, že 
súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom, vyhlásenie uchádzača o pravdivosti uvedených 
údajov a súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov uverejnený na webovom odkaze 
www.fsr.gov.sk/sk/dokumenty-k-projektom-n/pokyny/prirucka-pre-prijimatela-nenavratneho-
financneho-prispevku-v-zneni-dodatku-c.-1-konsolidovane-znenie - bod B 14. 
Fyzická osoba – podnikateľ predkladá okrem predchádzajúceho aj živnostenské oprávnenie. 
Právnická osoba predkladá okrem predchádzajúceho aj výpis z obchodného registra alebo obdobný 
doklad. 

10. Spôsob stanovenia ceny: 
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uvedie uchádzač v tvare: cena za 1 hodinu bez DPH 
a s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na uvedenú skutočnosť upozorní. Uchádzač je povinný do 
celkovej ceny zahrnúť aj všetky ostatné náklady spojené s poskytnutím služby. 

11. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Hodinová cena za dodanie predmetu zákazky v EUR bez DPH a s DPH. S úspešným uchádzačom, 
ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ podpíše zmluvu. Verejný obstarávateľ ostatným 
uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli. 

12. Obchodné podmienky predmetu zákazky: 
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená dodávateľsko-odberateľská zmluva. 

13. Ďalšie informácie: 
Zverejnené na internetovej stránke www.bystrany.ou.sk: 21. 12. 2011. 
Dátum, do ktorého má byť výzva na internetovej stránke zverejnená, je totožný s dňom otvárania 
ponúk: 03. 01. 2012. 
 
 
 
V Bystranoch dňa 16. 12. 2011 
 
 
 
 
 
 
 
František Žiga 
štatutárny zástupca 


