
 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

(jednoduchá zákazka) 

 

Zákazka podľa § 9 odstavec 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

poskytnutie služby 

 

1. Identifikácia obstarávateľa 

Názov: .........................  Združenie obcí EKOTORYSA 

Adresa: ........................  Bajzova 14, 08001 Haniska 

Zastúpený: ...................  Ing. Ján Lenko, predseda združenia 

IČO:............................. 37937278 

DIČ:............................. 0037787306 

Kontaktná osoba: ......... Andrej Lenko 

Telefón:  ...................... 0907 153 003 

e-mail:  ........................ ekotorysa@gmail.com 

 

2. Predmet zákazky 

Zatriedenie podľa slovníka spoločného obstarávanie: 

CPV: 79421000-1 Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce 

        

Predmetom zákazky je poskytnutie služby osoby zabezpečujúcej aktivity projektu na    

pozícii:      Finančný manažér 

 

3. Názov predmetu zákazky: Finančný manažér 

 

4. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytnutie služby osoby zabezpečujúcej aktivity projektu: 

Názov projektu: EKOTORYSA dáva šancu znevýhodneným občanom 

ITMS kód projektu: 27120230164 

Operačný program: OP ZaSI 

Prioritná os: 2. Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie: 2.2 Podpora vytvárania rovnosti príležitostí v prístupe na trh práce a podpora 

integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobitným zreteľom na marginalizované 

rómske komunity 

Kód výzvy: OP ZaSI-FSR-2012/2.2/01 

Finančný manažér: 

Rozsah poskytovania služby: Predpokladaný počet hodín odpracovaných na projekte je 

550 hodín. 

Náplň práce:  



 zodpovedať za čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie cieľov projektu 

podľa zmluvy,  

 zodpovedať za zúčtovanie oprávnených výdavkov podľa zmluvy, 

 zabezpečovať spracovanie žiadostí o platbu, zodpovedať za vypracovanie miezd, 

zabezpečovať vyhotovenie, triedenie a archiváciu účtovných dokladov projektu, 

zabezpečovať spracovanie prvotnej ekonomickej agendu v rámci projektu pre 

zaúčtovanie ekonómom (kontrola objednávok, FA, výkazov, pokladne, bankových 

výpisov, odsúhlasenie úhrad, prevodné príkazy, osobné spisy, vyúčtovanie stravných 

lístkov) a pod.,  

 zabezpečovať evidenciu príjmov a výdavkov pre sledovanie finančných prostriedkov 

podľa zmluvy. 

 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Združenie obcí EKOTORYSA, Bajzova 14, 08001 Haniska  

 

6. Lehota dodania zákazky: 

Lehota poskytovania služby: 01/2015 – 12/2015 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   

Cena práce: 10,317 /hod.  bez DPH  (12,38 EUR/hod. s DPH) 

Spolu: 5 674,17 EUR bez DPH (6 809,00 EUR s DPH) 

 

8. Kompletnosť dodávky 

Uchádzač predloží komplexnú ponuku na celý predmet zákazky 

 

9. Kritériá na hodnotenie ponúk 

Najnižšia cena v EUR (celkom  s DPH) za komplexné zabezpečenie popísaných služieb. 

 

10. Oprávnenosť uchádzača a podmienky účasti 

Ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorý je oprávnený poskytovať obstarávanú službu. 

Uvedené preukáže predložením dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky, nie 

starším ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

 

Uchádzač – právnická osoba musí v ponuke uviesť osobu, ktorá bude vykonávať činnosť v 

rámci predmetu zákazky. 

Požiadavky na zručnosti a prax osoby, ktorá bude vykonávať činnosť finančného 

manažéra: 

a/ životopis s uvedením skúseností a praxe s činnosťou finančného manažéra projektov 

zameraných na podporu zamestnanosti a sociálnej inklúzie a jednou z oprávnených aktivít 

boli mzdové výdavky – minimálne  5 referencií 

 

 

 



 

         Uchádzač vo svojej ponuke uvedie referenčný zoznam s minimálne 5 referenciami na    

        projektové riadenie ( iné ako pre stavebné práce) so zameraním na finančný manažment a  

        predmetom zmluvy bolo finančné riadenie projektu zameraného na podporu zamestnanosti  

        a sociálnej inklúzie a jednou z oprávnených aktivít boli mzdové výdavky. Pri každej  

        referencii v referenčnom zozname bude uvedené meno a priezvisko osoby ( za verejného  

        obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorému bola poskytnutá predmetná služba), telefonický 

        a e-mailový kontakt, u ktorej je možné referenciu overiť. 

 

Uchádzač, ktorý nesplní podmienky účasti (resp. nedodá požadované podklady na 

preukázania splnenia podmienok účasti) bude zo súťaže automaticky vylúčený. 

 

11. Vyhotovenie, jazyk a obsah ponuky 

Celá ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. 

 

Predložená ponuka musí byť pevne zviazaná, každá strana musí byť očíslovaná a 

parafovaná štatutárnym zástupcom uchádzača.  

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto náležitosti: 

1. Identifikácia  uchádzača  (obchodné  meno,  sídlo/adresa,  IČO,  DIČ,  IČ  pre  

DPH, bankové spojenie, číslo účtu v tvare BBAN a IBAN, telefónne číslo, e-mail) 

2. Cenová ponuka 

Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

- Výška DPH 

- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.  

Na skutočnosť , že nie je platcom DPH, uchádzač upozorní v ponuke.  

Cenová ponuka  sa predkladá ako originál s podpisom uchádzača. 

3. Doklad o oprávnení poskytovať službu – podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom 

obstarávaní – doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať služby, prípadne ekvivalentný doklad. 

Doklad o oprávnení poskytovať službu sa predkladá ako obyčajná fotokópia. 

4. Čestné vyhlásenie uchádzača – že všetky údaje v ponuke sú úplné a pravdivé 

Čestné vyhlásenie uchádzača sa predkladá ako originál s podpisom uchádzača.  

5. Referenčný zoznam uchádzača s minimálne 5 referenciami podľa požiadavky v zmysle 

bodu 10 tejto Výzvy na predkladanie ponúk 

Referenčný zoznam uchádzača sa predkladá ako originál s podpisom uchádzača. 

6. Životopis osoby, ktorá v mene uchádzača bude vykonávať činnosť finančného 

manažéra, s uvedením skúseností a praxe v zmysle požiadaviek bodu 10 tejto Výzvy na 

predkladanie ponúk, s originálnym podpisom tejto osoby.   

V prípade, že v ponuke uchádzača bude chýbať čo i len jeden z uvedených dokumentov, 

bude sa ponuka uchádzača považovať za neúplnú a zo súťaže bude vylúčená v procese 

administratívneho hodnotenia. 

 

 



 

12. Variantné riešenia 

Nie sú. 

 

13. Lehota na dodanie predmetu zákazky 

Úspešný uchádzač je povinný poskytovať službu do 30.12.2015 v súlade s účinnou 

Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 316/2014-IZ-4.0/V, resp. jej 

účinných dodatkov. 

 

14. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 

Predmet obstarávania bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu, zo Štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky a z rozpočtu Združenia obcí EKOTORYSA.  

 

15. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 

Ponuky  je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy v 

termíne do 21.01.2015 do 10.00 hod. Na obálke je potrebné uviesť: 

1. „NEOTVÁRAŤ“. 

2. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo/miesto podnikania a IČO). 

Názov predmetu obstarávania „Výber finančného manažéra pre projekt s názvom - 

EKOTORYSA dáva šancu znevýhodneným občanom, kód ITMS: 27120230164“. 

3. Meno kontaktnej osoby (Andrej Lenko, tel. 0907 153 003). 

 

16. Vyhodnotenie ponúk 

Termín a miesto otvárania obálok s ponukami: 21.01.2015 o 15:00 hod. na adrese uvedenej 

v bode 1, v priestoroch verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky 

administratívne požiadavky verejného obstarávateľa a na obsah ponuky stanovené  v tejto 

výzve. 

Tieto ponuky budú ďalej vyhodnocované kvalitatívne podľa kritéria hodnotenia určeného 

vo výzve. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý splní stanovené podmienky 

účasti a ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu (celkom s DPH). 

 

17. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Úspešnému uchádzačovi bude poštou doručené oznámenie o prijatí ponuky a ostatným 

uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude poštou alebo elektronicky 

doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka 

nebola prijatá. 

 

18. Uzavretie zmluvy 

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Mandátna zmluva, resp. Zmluva o dielo po 

písomnom oznámení výsledku administratívnej kontroly procesu verejného obstarávanie 

vykonaného implementačnou agentúrou poskytovateľa NFP. V prípade, že proces 

verejného obstarávanie nebude kontrolným orgánom implementačnej agentúry 

poskytovateľa NFP schválený, verejné obstarávanie bude zrušené a s úspešným 

uchádzačom nebude uzatvorená zmluva. 



 

19. Lehota viazanosti ponúk:  do 31.01.2015 

 

20. Doplňujúce informácie: 

 Verejný obstarávateľ stanovil finančný limit na predmet zákazky v nasledujúcej podobe: 

Názov Stanovený limit v Eur s DPH 

Finančný manažér Maximálny počet hodín – 550 hodín, pričom hodinová 

sadzba nemôže presiahnuť 12,57 € s DPH,  

 

V prípade, že najnižšia cenová ponuka presiahne predpokladaný rozpočet verejného 

obstarávateľa vyhradený na tento účel, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať     

o podmienkach uzavretia zmluvy na externý projektový manažment, resp. neuzavrieť 

zmluvu na predmet zákazky a zrušiť verejné obstarávanie. 

 

 Zmluva uzatvorená s úspešným uchádzačom bude obsahovať nasledovné zmluvné 

podmienky: 

 Splatnosť faktúry: 30 dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľa na adresu 

objednávateľa a odsúhlasenia pracovného výkazu zo strany objednávateľa 

 Sankčné ustanovenia:  

a) zmluvná pokuta za oneskorené podanie žiadosti o platbu  na 

implementačnú agentúru vo výške 0,05 % z hodnoty oprávnených 

výdavkov uplatnených v žiadosti o platbu, za každý deň oneskorenia 

podania žiadosti o platbu 

b) zmluvná pokuta vo výške 100,00 EUR za každú chybne podanú žiadosť o 

platbu na implementačnú agentúru, na základe čoho bola žiadosť o platbu 

zamietnutá alebo vrátená prijímateľovi na doplnenie. 

c) zmluvná pokuta vo výške  100,00 EUR za každé nedodržanie časového 

harmonogramu podávania žiadostí o platbu v zmysle podmienok 

uvedených v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,  

v zmysle Príručky pre prijímateľov a v zmysle Systému riadenia 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 

2013 verzia 4.8. a Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a 

Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013verzia 7.0. 

d) zmluvná pokuta vo výške 50,00 EUR sa nesprávne alebo neúplne 

vypracované a odovzdané dokumenty, súvisiace zo zúčtovaním 

oprávnených výdavkov, požadované Poskytovateľom nenávratného 

finančného príspevku v zmysle Príručky pre prijímateľov a v zmysle 

Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na 

programové obdobie 2007 – 2013 verzia 4.8. a Systému finančného 

riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové 

obdobie 2007 – 2013verzia 7.0. 

e) zmluvná pokuta vo výške 0,05 % z celkovej hodnoty krátených 

oprávnených výdavkov daných na zúčtovanie  a ku kráteniu výšky týchto 

oprávnených výdavkov preukázateľne došlo neodbornou činnosťou 

finančného manažéra v rámci projektu. Zmluvná pokuta môže byť voči 

dodávateľovi uplatnená aj po ukončení projektu, počas obdobia 

monitorovania projektu alebo po dobu archivovania dokumentov 

stanovenú v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.   

 

 



 

21. Kontaktná osoba  

Za vecné otázky: 

Andrej Lenko 

Funkcia: manažér projektu 

Tel.: 0907 153 003 

E-mail: ekotorysa@gmail.com 

 

 

Dátum: 19. 1. 2015 

 
 

 

Ing. Ján Lenko 

Predseda ZO EKOTORYSA 
 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  

v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

 

 
 

 

 

 

 

PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ 

mailto:ekotorysa@gmail.com

