
                                                                      

 
 
                                                                                                                                                 

Výzva na predkladanie ponúk 
zákazka s nízkou hodnotou na poskytovanie služieb p odľa §102  

Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  v znení neskorších  predpisov.  

 
 
I. Verejný Obstarávate ľ 
 

Mesto Tisovec v zastúpení Ing. Petrom Mináčom, primátorom mesta 
sídlo : Námestie Dr. Vladimíra Clementisa č. 1, 980 61 Tisovec 
IČO : 319 155 
DIČ: 2021230497 
Kontaktná osoba: JUDr. Zuzana Kederová, č. t. 047/5603808, zkederova@tisovec.com 

 
II. Predmet zákazky 
 
      Projektové manažovanie projektu „Terénna soci álna práca v Tisovci “ 
 

Služba sa obstaráva v rámci projektu „Terénna sociálna práca v Tisovci“ realizovaného 
v rámci OP ZaSI – SFR – 2010/2.1/02 

 
Opis predmetu zákazky: 
- riadenie dvoch terénnych sociálnych  pracovníčok a jednej asistentky terénnej 

sociálnej   pracovníčky;  
- vypracúvanie a predkladanie monitorovacích správ, vrátane záverečnej správy a 

následných  monitorovacích správ;  
- zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte; 
 
Manažovanie, riadenie a realizácia projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku  č. 084/2011-IZ-5.0/V tak, aby jednotlivé aktivity 
a v rámci nich realizované činnosti boli v súlade s projektom „terénna sociálna práca 
v Tisovci“ predloženým MP SVR SR  FSR a tiež, aby boli dodržané interné pokyny 
smernice FSR.  
 
Rozsah projektového manažovania: 408 hodín počas trvania projektu (24 mesiacov) 

 
Predpokladaná cena zákazky : 4 314,166€ bez DPH (5 177€ s DPH) 

 
III. Podmienky zmluvy 
 

Predmet obstarávania sa bude realizovať na základe príkaznej zmluvy alebo 
mandátnej zmluvy. 
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Predmet zákazky sa bude financovať zo štrukturálnych fondov a z vlastného zdroja 
obstarávateľa. Preddavok a záloha sa neposkytuje a platba sa bude realizovať 
mesačne, na základe predložených faktúr, resp. vyúčtovania podloženého pracovným 
výkazom. 
 

IV. Podmienky ú časti 
              
Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení poskytovať predmetnú službu 
a v prípade, že sa jedná o fyzickú osobu – nepodnikateľský subjekt, uchádzač danú 
skutočnosť uvedie a predloží doklad o vzdelaní a údaj o manažovaní, resp. riadení 
projektov. 

 
V. Spôsob a lehota na predloženie ponuky : do 09.02.2012 do 13.00 hod. 

osobne alebo poštou na adresu uvedenú v bode 1, alebo elektronicky na adresu: 
mesto@tisovec.com. 
Označenie ponuky: „Projektové manažovanie projektu TSP v Tisovci “  
Vyhodnotenie ponúk: 09.02.2012 

 
VI. Ďalšie informácie 

   
Kritérium na hodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH.  
Zákazka sa týka  programu financovaného z fondov EU: 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. 

 
Projekt „Terénna sociálna práca v Tisovci“ je k nahliadnutiu u kontaktnej osoby -            
JUDr. Zuzany Kederovej na Mestskom úrade v Tisovci. 

 
Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 03.03.2012 

 
 
 
Dátum vyhotovenia výzvy: 17.01.2012 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Ing. Peter Mináč 
                                                                                           primátor mesta Tisovec 


