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VÝZVA - podprahovej zákazky  

 

podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

ODIEL  1. VEREJNÝ OBSTARVATEĽ/ OBSTARVATEĽ 

 

1. Identifikácia  

Názov: Inštitút Krista Veľkňaza 

Sídlo: 059 73 Žakovce 30 

IČO: 17066123  

DIČ: 2020703410 

Bankové spojenie : Sberbank Slovensko, a. s; 4310005710/3100 

Tel.: 052/4313912 

Fax: 052/4313936 

E-mail: ikv@ikv.sk 

Web: www.ikv.sk  

 

Kontaktná osoba: Mgr. Peter Vilcek  

Telefón: +421 911478284 

E-mail: peter.vilcek@ikv.sk  
 

2. Typ zmluvy 

Mandátna zmluva podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

3. Druh zákazky: Služby 

 

4. Názov zákazky: Riadenie projektu 

 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

      Hlavný predmet:  

      Hlavný slovník : 72224000-1 

 

6. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 

7. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

 

Predmetom zákazky je riadenie projektu s názvom Dajme im nádej a zmysel života; kód 

ITMS: 27120130547, ktorý sa realizuje v rámci výzvy OPZaSI-FSR-2011/2.1/01. Riadenie 

projektu bude realizovane formou  dodania služieb na pozíciách projektový manažér a 

finančný manažér. 
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Projektový manažér poskytuje najmä nasledovne služby: 

 Plánovanie, riadenie, implementácia aktivít projektu 

 Priebežný interný monitoring implementácie jednotlivých úloh a naplánovaných 

aktivít projektu 

 Spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi projektového tímu pre efektívne 

riadenia implementáciu projektu 

 Sledovanie dodržiavania časového harmonogramu projektu 

Rozsah poskytovaných služieb: 900 hod. 

 

Finančný manažér poskytuje najmä nasledovne služby: 

 Finančné riadenia projektu 

 Spracovanie žiadosti o platbu 

 Vedenie účtovníctva 

 Evidencia účtovných dokladov, príjmov a výdavkov podľa účtovných predpisov SR 

 Sledovanie cash - flow projektu 

Rozsah poskytovaných služieb: 540 hod. 

 

 

 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH :  do 13 050,00  €     

 

 

9. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  
Možnosť rozdelenia cenovej ponuky je prípustná  v zmysle projektových pozícii ( projektový 

manažér, finančný manažér ) 

 
Uchádzač môže predložiť svoj návrh za jednu projektovú pozíciu predmetu zákazky alebo 

obidve projektové pozície. Ak navrhovateľ predloží ponuku za obidve pozície, musí uviesť 

cenu za každú časť predmetu záväzku osobitne. 

 

 

10.Variantné riešenie:  nepovoľuje sa 

 

11. Predpokladaný termín dodania služieb:   11.7.2013   
    

12.Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk a podmienky na predkladanie    

      ponúk: 

 

a) lehota uplynie dňa  10. 7 2013 o 12:00 hod. 

b) možnosť doručenia poštou na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy alebo osobne na tú 

istú adresu. V prípade doručenia poštou na obálku je potrebne uviesť „SÚŤAŽ - 

NEOTVÁRAŤ“ a s označením “RIADENIE PROJEKTU“ 
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c) cenová ponuka musí obsahovať doklad o oprávnení 

podnikať v požadovanom odbore a životopis so  zoznamom 

realizovaných projektov 

d) Cenovú ponuku je potrebne predložiť nasledovne: 

a. hodinová sadzba na predmetnej projektovej pozícií 

b. za jednotlivé projektové pozície osobitne 

c. spolu za obidve projektové pozície 

  

 

13. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa : 10.7.2013  14:00 hod.  

       Na adrese: Inštitút Krista Veľkňaza, 059 73 Žakovce 30 
 

 

14. Lehota viazanosti: 31.8.2013 
 

15. Podmienky financovania: 

Platby sa budú realizovať bezhotovostným prevodom po ukončení a prevzatí prác za 

kalendárny mesiac na základe faktúry so splatnosťou 30 dní.  

  

16. Kritériá na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena 

 

17. Ďalšie informácie : 

Verejný obstarávateľ si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zadanie podprahovej zákazky v 

prípade, ak uchádzač nesplnil podmienky zadané verejným obstarávateľom, nedostal ani 

jednu ponuku, ani jedna z ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa, alebo 

ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo zadávanie podprahovej zákazky. 

 

 

 

 

 

 

 

V Žakovciach dna 28.6.2013  

 

 

 

 

 

 


