
Výzva na predloženie ponúk 

 

Zabezpečenie projektového a finančného riadenia projektu „Podpora sociálnej a 
profesijnej inklúzie rozvojom pracovných zručností MRK v obci Terňa.“, ITMS: 

27120230153 
 

Obec Terňa, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s 

§  9 ods. 9 cit. zákona na predloženie ponuky na „Zabezpečenie projektového a finančného riadenia“ 

projektu „Tvorba nových pracovných miest pre znevýhodnené osoby v obci Terňa“. 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Obec  Terňa 

Zastúpený: Ing. Juraj Senderák – starosta obce 

Adresa: Obecný úrad Terňa, Hlavná 119/58, 082 67 Terňa  

IČO: 00327867 

DIČ:  2020548222 

e-mail: starosta@terna.sk 

web: www.terna.sk 

 

2. Predmet zákazky: Dodanie služieb 

3. Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie projektového a finančného riadenia 

- Zabezpečenie projektového riadenia projektu (činnosť projektového manažéra) v rozsahu 380,50 

hod. 

Projektový manažér bude vytvárať podmienky na plynulú realizáciu projektu, riadiť činnosť 

projektového tímu, dbať na dodržiavane časového harmonogramu projektu, zodpovedať za kontrolu 

a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, zabezpečovať a kontrolovať aktivity projektu, 

komplexne pripravovať procesy na priebežné monitorovanie aktivít,   spracovávať monitorovacie 

správy projektu, riadiť prípadné zmenové procedúry a komunikovať s Riadiacim orgánom a riadiť 

publicitu. Projektový  

- Zabezpečenie finančného riadenia projektu (činnosť finančného manažéra) v rozsahu 380,50 hod. 

Finančný manažér  bude zodpovedný za finančný manažment projektu, kontrolu účtovnej 

dokumentácie, vypracovávanie finančných správ a žiadostí o platbu.  Podmienky výkonu práce: Obec 

požaduje, aby pracovníci odpracovali v sídle obce 100% pracovného času. 

 

5. Miesto poskytnutia služby:  Obecný úrad Terňa, Hlavná 119/58, 082 67 Terňa 



6. Predpokladaná hodnota zákazky:  7 170 € bez DPH   

7. Rozdelenie na časti: Zákazka je rozdelená na dve časti  (zabezpečenie projektového riadenia 

a zabezpečenie finančného riadenia) Uchádzači môžu predložiť cenovú ponuku na každú časť 

predmetu zákazky samostatne. 

8. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy: do 31.10.2015 od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

9. Financovanie zákazky: Zákazka bude financovaná z Európskeho sociálneho fondu a z vlastných 

zdrojov prijímateľa NFP. 

10. Lehota a miesto na predloženie ponuky: 

Ponuku v € bez DPH, vyčíslené DPH a cenu vrátane DPH, žiadame predložiť v písomnej (listinnej) 

forme, poštou alebo osobne, v zalepenej obálke označenej heslom „Riadenie projektu, PONUKA – 

neotvárať!“ v lehote na predkladanie ponúk  

do 20.2.2015 do 14:00 hod. na adresu: 

Obecný úrad Terňa, Hlavná 119/58, 082 67 Terňa  

11. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Cenu, podľa priloženej špecifikácie uveďte bez DPH a cenu s DPH. (Uchádzač, 

ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní). 

 

Súčasťou ponuky žiadame predložiť doklad o oprávnení poskytnúť službu vo vzťahu k predmetu 

zákazky, na ktorý predkladá uchádzač ponuku (postačuje fotokópia, alebo výpis z internetového 

registra).  

 

12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

- najnižšia cena za dodávku tovaru v € spolu s DPH. 

 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom. 

V  Terni, dňa 10.2.2015 

S pozdravom 

 

          Ing. Juraj Senderák 

          starosta obce 


