
                           
 

 

                               
 

 
 

Obec Ďurkov 
Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov 

________________________________________________________________ 
        
Vybavuje /linka                        Obecný úrad Ďurkov, 05.06.2013 
Ondrej Valik, 055/6965554  
  
 
 
Vec: 
Výzva na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na 
zabezpečenie pozície – Finančný manažér  
 
Obec Ďurkov so sídlom Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov, ako verejný obstarávateľ  („ďalej 
„verejný obstarávateľ“), Vás touto cestou, v súlade s ust. § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
„Zákon o VO“) vyzýva k predloženiu cenovej ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou 
hodnotou, ktorej predmetom je: 

1. Názov a opis predmetu zákazky 

 
Zabezpečenie finančného manažéra (Riadenie projektu, 637004 Všeobecné služby, Výdavky 
na administratívny a obslužný personál – Finančný manažér) v rámci projektu „Zvýšenie 
uplatnenia MRK v obci Ďurkov na trhu práce“ , kód ITMS projektu: 27120230114 
 

položky v rozpočte: Riadenie projektu - Výdavky na administratívny a obslužný    
personál - Finančný manažér 

Predpokladaná maximálna hodnota zákazky: 1 875 EUR bez DPH,  2 250 EUR s DPH. 

Požadovaná špecifikácia zákazky:  

- Rozsah práce 340 hodín, cena za hodinu: 6,61 EUR 

- Služba bude zabezpečená na základe Obchodného zákonníka 

- Finančné riadenie projektu, zodpovednosť za finančnú stránku projektu 

- Spracovávanie a predkladanie pravidelných žiadosti o platbu 

- Spracovanie a predloženie záverečnej žiadosti o platbu 



                           
 

 
- Komunikácia s vedením obce a s riadiacim orgánom  

2. Základné obchodné a zmluvné podmienky stanovené verejným obstarávateľom. 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na dodanie predmetu zákazky uzavretá  
v zmysle § 45 č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, násl. zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších zmien a doplnkov.  

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), musí v cenovej ponuke 
uviesť celkovú cenu s DPH v EUR. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu, pričom v cenovej ponuke 
upozorní, že nie je platcom DPH. 

Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry bude  14 dní od 
jej doručenia objednávateľovi. 
 

Miesto dodania: Obec Ďurkov, Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov 
 
Požadované lehoty dodania: Celý predmet zákazky musí byť zmluvne vykonávaný do 
31.03.2014. 

 

3. Obsah ponuky a jej náležitosti 

Uchádzač v cenovej ponuke predloží vyplnenú návratku, ktorá je prílohou č. 1 k tejto výzve. 
Táto cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo ním písomne 
splnomocneným zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene vyzvaného uchádzača, pričom 
v odpovedi bude priložený originál alebo osvedčená fotokópia tohto písomného poverenia. 
 

4. Miesto a termín predloženia cenovej ponuky. 

Ponuka musí byť doručená v zalepenej obálke označenej heslom „Neotvárať - cenová 
ponuka  - verejné obstarávanie “ a s názvom súťaže „ Finančný manažér“, najneskôr do 
17.06.2013 poštou na adresu: 

Adresa na doručenie poštou: 
Obec Ďurkov 
Ďurkov 274 

044 19 Ruskov 
 
 
 
 

5. Kritériá výberu najvhodnejšej ponuky 

Verejný obstarávateľ určí úspešného uchádzača podľa výšky navrhnutej celkovej ceny za 
predmet zákazky uvedenej v jednotlivých cenových ponukách v zmysle bodu 3. tejto výzvy. 
To znamená, že úspešný bude uchádzač, ktorý navrhol za realizáciu predmetu zákazky 



                           
 

 
najnižšiu  celkovú cenu. Ostatní uchádzači budú neúspešní, pričom ich poradie nebude 
verejný obstarávateľ zostavovať. 

 
 

6. Podmienky účasti (doklady + minimálna požadovaná úroveň): 

• Doklad o oprávnení uskutočňovať požadovaný predmet zákazky (výpis 
z obchodného registra alebo živnostenský list)  

• Cenová ponuka 

 
 
S pozdravom 
 
 
 .......................................... 
 Ondrej Valik 
 starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
 

 
Príloha:  
1 – Návratka 
 

 
 
 

Príloha č. 1 
 
Názov a adresa firmy, ktorá predkladá cenovú ponuku 
................... 
   
        

 Titl 
Obec Ďurkov  
Ďurkov 274 
044 19 Ruskov 

     
 

Vec: 
Výzva na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na 
zabezpečenie pozície – Finančný manažér  
 

 
Verejný obstarávateľ: Obec Ďurkov so sídlom Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov 
 
Predmet zákazky:  Zabezpečenie finančného manažéra (Riadenie projektu, 637004 Všeobecné 
služby, Výdavky na administratívny a obslužný personál – Finančný manažér) v rámci 
projektu „Zvýšenie uplatnenia MRK v obci Ďurkov na trhu práce“ , kód ITMS projektu: 
27120230114 
 
Postup zadávania zákazky: Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §102 zák. č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej „Zákon o VO“) 

 

1. Požadované informácie v rámci prieskumu trhu – cenovej ponuky  
 
Vyzvaný subjekt uvedie odpovede na nasledovné otázky a poskytne návrh  ceny 
predmetu zákazky:  
 

1.1 Vyzvaný subjekt spĺňa podmienku účasti  vo verejnom obstarávaní na predmet 
zákazky podľa  § 26 ods. 1 písm. f) zákona   o verejnom obstarávaní a to,  že je oprávnený  
poskytnúť službu, ktorá je predmetom obstarávania a je schopný, na požiadanie predložiť  
doklad, ktorým preukáže danú skutočnosť. 
  
1.2 Vyzvaný subjekt v poskytnutej informácii uvedie:  spĺňa – nespĺňa / podčiarknuť/ 
 



                           
 

 
 
1.3  Návrh ceny predmetu  zákazky: 
 

Por. 
č. 

Popis činnosti, ktoré tvoria predmet 
zákazky Celková cena vrátane DPH v EUR 

1 Obsah a rozsah podľa bodu 1.4   

 
 

Ak vyzvaný subjekt nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu ako zmluvnú cenu 
celkom a uvedie skutočnosť, že nie je platcom DPH, na čo pri tvorbe ceny upozorní 
označením: „Nie som platcom DPH“. 

 
1.4 Minimálny obsah a rozsah činností (špecifikácia): 

 
Zabezpečenie finančného manažéra (Riadenie projektu, 637004 Všeobecné služby, Výdavky 
na administratívny a obslužný personál – Finančný manažér) v rámci projektu „Zvýšenie 
uplatnenia MRK v obci Ďurkov na trhu práce“ , kód ITMS projektu: 27120230114 
 

Požadovaná špecifikácia zákazky:  

- Rozsah práce 340 hodín, cena za hodinu: 6,61 EUR 

- Služba bude zabezpečená na základe Obchodného zákonníka 

- Finančné riadenie projektu, zodpovednosť za finančnú stránku projektu 

- Spracovávanie a predkladanie pravidelných žiadosti o platbu 

- Spracovanie a predloženie záverečnej žiadosti o platbu 

- Komunikácia s vedením obce a s riadiacim orgánom  
 
 

 
Dátum a miesto:  

 
......................................................................................... 

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu vyzvaného 
subjektu1 

 

                                                
1 Tento dokument musí byť podpísaný štatutárnym orgánom vyzvaného subjektu alebo ním písomne povereným 
zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene vyzvaného subjektu v záväzkových vzťahoch. 
 


