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Výzva na predloženie ponuky 

 
- Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

- Zákazka na poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona   

  o verejnom obstarávaní 

  

1. Názov zákazky:            Projektový manažér – projekt „Trasa valašskej kultúry“ 

                                        (externý projektový manažment) 

 

2. Predmet zákazky: 
 

Projektový manažér – projekt „Trasa valašskej kultúry“ (externý  projektový 

manažment) zahŕňa zabezpečenie služieb pre Obec Zázrivá spojených s riadením projektu 

počas celej doby jeho implementácie.  

 

 

3. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa  
 

 Úradný názov: Obec Zázrivá 

    Poštová adresa vrátane PSČ: Obecný úrad v Zázrivej, Stred 409, 027 05 Zázrivá 

    IČO: 00315010 

    Telefón: +421 908 941 052 

    Email: info@zazriva.com 

    Kontaktné miesto: obecný úrad Zázrivá 

    Kontaktná osoba: Mgr. Karol Karcol 

 

 

4. Slovník verejného obstarávania: 72224000-1 

Kód CPV - 72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  27 645,00 EUR bez DPH 

 

6. Opis predmetu zákazky: 
 

Projektový manažér – projekt „Trasa valašskej kultúry“ (externý projektový 

manažment) 

Predmetom prieskumu (zákazky) je realizácia činností súvisiacich s výkonom   externého 

projektového manažmentu (projektový manažér) projektu s názvom Trasa valašskej kultúry, 

číslo projektu : PLSK.01.01.00-18-0068/16 spolufinancovaného v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 v čase od 8/2017 do 

10/2018. Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 1 849 179,11 EUR, výška 

schválených výdavkov pre Obec Zázrivá: 220 554,04 EUR 

 

Verejný obstarávateľ v rámci zákazky požaduje zabezpečenie nasledovných činností: 

- riadenie implementácie projektu a jeho aktivít, 
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- kontrola dodržiavania časového harmonogramu, 

- kontrola realizácie jednotlivých aktivít a ich kvality, 

- vykonávanie interného monitoringu projektu, kontroly napĺňania monitorovacích  

  indikátorov, 

- riadenie a koordinácia finančného priebehu projektu(v spolupráci s finančným manažérom), 

- komunikácia s hlavným partnerom projektu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji 

Podkarpacia "Pro Carpathia" - , Rzeszów, Poľská republika, Spoločným technickým 

sekretariátom programu v Krakove, Riadiacim orgánom (Ministerstvo infraštruktúry a  

rozvoja Poľskej republiky vo Varšave), Kontrolórom I. stupňa (Ministerstvo 

pôdohospodárstva SR v Bratislave) 

- komunikácia s ďalšími projektovými partnermi 

- komunikácia s médiami, partnermi  a koordinácia publicity projektu 

- účasť na kontrolách, auditoch a koordinácia zabezpečovania podkladov pre ne, 

- príprava a koordinácia zostavovania žiadostí o platbu,  

- príprava a vypracovávanie monitorovacích správ, 

- manažovanie, koordinácia ostatných činností súvisiacich s projektom. 

- účasť na služobných cestách do sídel hlavného partnera projektu a ďalších partnerov   

  projektu a miest realizácie aktivít projektu všetkých projektových partnerov na vlastné   

  náklady v predpokladanom minimálnom rozsahu 4 280 km : 

• Poľská republika: Kraków , Nowy Targ, Rzesów, Cieszyn 

• Slovenská republika: Malatiná, Oravská Polhora, Snina, Svidník 

    

Verejný obstarávateľ bude v rámci zákazky od dodávateľa vyžadovať:  

- uskutočnenie prác v súlade s vyššie uvedenými činnosťami v rozsahu minimálne 

100osobohodín mesačne (1osobohodina=60 minút) a podľa potreby projektu, 

- prítomnosť manažéra v sídle obstarávateľa minimálne v rozsahu ½ požadovaného 

minimálneho mesačného rozsahu prác (t.j. min 50 osobohodín), za týmto účelom 

obstarávateľ poskytne bezodplatne svoje priestory na výkon prác, 

- pravidelné osobné stretnutia v sídle obstarávateľa a to minimálne jedna osobohodina  

týždenne s cieľom  pravidelného vyhodnocovania priebehu realizácie projektu. 

 

7. Spôsob stanovenia ceny a platobné podmienky 
 

Uchádzač uvedie cenu v EUR so zaokrúhlením na 2 desatinné miesta v štruktúre : 

Cenu bez DPH 

DPH (v prípade platiteľa DPH) 

Celkovú cenu (s DPH/ v prípade neplatiteľa DPH konečnú) 

 

- Uchádzač uvedie cenu za  celý predmet zákazky  v súlade s požiadavkami uvedenými v 

bode 6 výzvy. 

 

Cena bude splatná na základe daňového dokladu – vystavenej faktúry podľa objemu 

vykonanej práce. Splatnosť faktúry je 30 dní.  

 

8. Spracovanie a predloženie ponuky 
 

 Ponuka musí obsahovať: 

• návrh na plnenie hodnotiacich kritérií – celková ponúknutá cena s DPH. Formulár návrhu 

na plnenie hodnotiacich kritérií tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.  

• Doklad o oprávnení dodávať službu (fotokópia živnostenského listu, výpisu 

z obchodného registra a podobne). 



  

 

- Uchádzač predloží podpísanú ponuku v listinnej podobe, osobne, alebo  zaslaním na 

adresu uvedenú v bode 2. tejto výzvy. Obálku je potrebné označiť heslom: Projektový 

manažér – projekt „Trasa valašskej kultúry“ (externý projektový manažment)- 

NEOTVÁRAŤ. 

 

9.  Lehota na predkladanie ponúk: Lehota uplynie dňa 2.8.2017  o 12:00 hod.  

 

- Pokyny pre doručenie: Pri predkladaní ponuky je rozhodujúce jej skutočné doručenie 

verejnému obstarávateľovi, nie dátum a čas odoslania. Na ponuky doručené po uplynutí 

lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.  

 

10.  Otváranie ponúk 
 

- Ponuky budú otvárané a hodnotené dňa 2.8.2017 o 13:30 hodine v kancelárii kontaktnej 

osoby podľa bodu 1 tejto výzvy. 

 

11. Spôsob hodnotenia ponúk 
 

Ponuky budú preskúmané z hľadiska ich úplnosti a splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa podľa tejto výzvy. 

- Ponuky, ktoré nebudú vylúčené z dôvodu neúplnosti alebo nesplnenia požiadaviek 

verejného obstarávateľa budú hodnotené podľa kritérií na hodnotenie ponúk. Ponuky, 

obsahujúce nepravdivé alebo zavádzajúce informácie budú vylúčené. 

 

 

12. Hodnotiace kritériá a spôsob ich uplatnenia 

 

Verejný obstarávateľ stanovuje za účelom získania najvýhodnejšej ponuky jediné kritérium: 

najnižšia cena. 

- Ako víťazná ponuka bude určená ponuka s najnižšou cenou.  

- Ak ponuku predkladá platiteľ DPH, sa za cenu považuje cena s DPH za celý predmet 

obstarávania, v prípade neplatiteľa DPH je to cena konečná za celý predmet obstarávania. 

 

 

13. Výsledok verejného obstarávania 
 

- Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený písomne.  

- Vznik záväzku: na základe príkaznej zmluvy 

V prípade záujmu Vašu ponuku predložte v zmysle vyššie uvedených pokynov.  

 

V Zázrivej, dňa 25.7.2017 

            

         

 

                    

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

                                                                   JUDr. Matúš Mních, starosta obce 

 


