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Výzva na predloženie ponuky 

Obec Malý Slivník, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj 
„ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na  zabezpečenie 
služieb externého manažmentu pre projekt  

 
„Materská škôlka v obci Malý Slivník“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa podľa §7 ods. 1 písm. b) ZVO:  

Obec Malý Slivník 
Sídlo: Malý Slivník 48, 082 67 Malý Slivník 
Štatutárny zástupca: JUDr. Jozef Javorský – starosta obce  
IČO: 00327433        
Tel.:  +421  051 / 459 52 10 
E-mail:  obecmalyslivnik@juko.sk 
Internetová stránka: www.malyslivnik.ocu.sk 

 
2. Osoba poverená  verejným obstarávaním  na základe mandátnej zmluvy : 

Kontaktné údaje :  Public tenders, s.r.o. 
Adresa :  Sibírska 2, 080 01 Prešov 
IČO:                           47 397 021 
Mobil :  0911 976 973 
Email :  rasto.tapsak@gmail.com 

 
3. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  Public tenders, s.r.o., Sibírska 2, 080 01 Prešov 
 
4. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky :  Osoba poverená  verejným obstarávaním podľa bodu 2 výzvy 
 
5. Predmet obstarávania: zabezpečenie služieb externého manažmentu pre projekt „Materská škôlka v 

obci Malý Slivník“ 
 
6. Stručný opis zákazky:  Služby zabezpečujúce riadenie projektu - externé vypracovanie žiadostí o platbu, 

monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné riadenie projektu podľa výzvy na 
predkladanie žiadosti o NFP, metodickej Príručky k oprávnenosti výdavkov a príručky príručky pre 
prijímateľa –  Operačný program: Ľudské zdroje, Kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2016-1a 

 
7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva podľa obchodného zákonníka 
 
8. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): riadenie projektu - externé vypracovanie 

žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, záverečných správ, práce v ITMS,  
informovanie a komunikácia s dodávateľmi a RO, práce vykonávané v súlade s  príručkou k 
oprávnenosti výdavkov  SO pre OP ĽZ.   Odhadovaný počet hodín poskytovania služby : 1630 hod. 

 
Popis činností v rámci vypracovania žiadosti o platbu : 

•  kontrola správnosti účtovných dokladov (napr. dodávateľská faktúra) a ich príloh zaradených do ŽoP,  

•  kontrola úplnosti a obsahovej správnosti príloh a podpornej dokumentácie k účtovným dokladom 
zaradeným do ŽoP (napr. preberací protokol, zisťovací protokol o vykonaných prácach a dodávkach, 
krycí list prác, súpis vykonaných prác/súpis fakturovaných ucelených častí, pracovný výkaz, krycí list 
faktúry, platobný poukaz k faktúre) vrátane fotodokumentácie vykonaných prác/dodaných tovarov;  



 
Obec Malý Slivník, OcÚ Malý Slivník 48, 082 67 Malý Slivník 

 
  
 

 

 

•  kontrola správnosti zaúčtovania účtovných dokladov zaradených do ŽoP v účtovníctve prijímateľa 
(účtovné záznamy z účtovníctva prijímateľa);  

•  vypracovanie ŽoP (v súlade s pokynmi uvedenými v Príručke pre prijímateľa a ďalšej riadiacej 
dokumentácii SO) v ITMS2014+ a jej odoslanie v ITMS2014+ poskytovateľovi;  

•  doplnenie/zmena ŽoP v prípade obdŕžania výzvy na doplnenie/zmenu ŽoP zo strany poskytovateľa v 
ním stanovenej lehote;  

•  poskytovanie súčinnosti pri overovaní reálneho dodania služieb naviazaných na výdavky zaradené do 
predmetnej ŽoP v priebehu ohlásenej finančnej kontroly na mieste vykonávanej poskytovateľom  

• poskytovanie komplexných informácií prijímateľovi v súvislosti s prípravou predmetnej ŽoP.  
 

9. CPV kód : 72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov 
 
10. Predpokladaná hodnota zákazky:  do 16.843,33 EUR bez DPH (pri odhadovanom počte hodín: 1630 

hod.). Celková hodnota zákazky bude daná súčinom sadzby za 1 hod. služieb vynásobenej počtom 
fakturovaných hodín. Fakturácia prebehne na základe mesačných faktúr vystavených poskytovateľom 
a doručených verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi. 

 
11. Miesto dodania predmetu zákazky: OcÚ Malý Slivník 
 
12. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: riadenie projektu - 

externé vypracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu, finančné 
riadenie projektu – po schválení žiadosti o NFP a podľa potrieb operatívne. 

 
13. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nevzťahuje sa 
 
14. Financovanie predmetu zákazky: zo zdrojov obce, resp. zo zdrojov fondov EU 
 
15. Lehota na predloženie ponuky:  22.12.2017 do 10.00 hod.  
 

16. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky 

 

17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Kritériom je 

najnižšia sadzba za 1 hod. služieb externého manažmentu v eur s DPH. Pri uchádzačoch, ktorí sú 

platcami DPH, bude hodnotená sadzba za 1 hod. poradenských služieb  vrátane DPH.  

Úspešný uchádzač sa zaväzuje poskytovať služby podľa bodu 8 tejto výzvy na základe objednávky 
verejného obstarávateľa maximálne za jednotkové ceny uvedené v jeho ponuke.  

 Ceny uvedené v ponuke za 1 hod služieb musia zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu 
zákazky, teda aj DPH, hotové výdavky, náhradu za stratu času, cestovné  a telekomunikačné výdavky, 
vrátane miestnych telekomunikačných výdavkov a prepravného, úpravy a ostatné náklady spojené 
s dodaním predmetných služieb.   

 
 Hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné poradie všetkých ponúk, ktoré 

neboli z vyhodnocovania vylúčené. Ponuka zaradená na prvé miesto (t.j. ponuka s najnižšou cenou za 
1 hod služieb) bude vyhodnotená ako úspešná. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. 
Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
vyhodnotenia ponúk.  

 
18. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk: slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania  
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a. Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať – Externý manažment Malý 
Slivník“. Adresa doručenia podľa bodu 2 tejto výzvy : Public tenders, s.r.o., Sibírska 2, 080 01 
Prešov. 

b. E-mailom uviesť v predmete správy „Ponuka - Externý manažment Malý Slivník“. Kontaktný e-mail 
na ktorý je potrebné doručiť súťažné ponuky : rasto.tapsak@gmail.com 

 
19. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a. Identifikačné údaje uchádzača : obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň s uvedením 
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk :   

• v prípade platcu DPH v zložení : sadzba bez DPH za 1 hod služieb, DPH, sadzba za 1 hod služieb  
s DPH 

• v prípadne neplatcu DPH uvedie sadzbu za 1 hod. služieb. Uchádzač uvedie, že nie je platcom DPH 

Uchádzač predloží cenu v zložení : 

 

P. č. Opis predmetu činnosti 
Jednotková 

cena 
v Eur/hodina 

Počet 
jednotiek v 
hodinách 

Cena spolu 
v € bez DPH 

1. Riadenie projektu – externý manažment  1630  

2. Cena celkom bez DPH:  

3. DPH 20% (som/ nie som platcom DPH):  

4. Cena celkom s DPH:  

 
 
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  Osoba poverená  verejným obstarávaním podľa 

bodu 2 výzvy 
 
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ 

požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:  

- Doklad o oprávnení poskytovať službu. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u 
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia); 

- preukáže prax v oblasti externého manažmentu pre implementáciu projektov financovaných z EÚ – 
aspoň dve úspešne zrealizované projekty. Uvedené preukáže napr. zmluvou, alebo referenciou, 
potvrdenou objednávateľom 

- Návrh Zmluvy podľa bodu 7 tejto výzvy.   
 
 

S úctou,  

  
 
 

11.12.2017 ........................................ 
           Ing. Rastislav Tapšák 

                        na základe plnomocenstva 

                       dátum, podpis, pečiatka 

 


