
OBEC NOVÝ ŽIVOT
IČO: 305626, tel.č. 031/5692473, fax. 031/5692552, e-mail: ou.novyzivot@stonline.sk

Obecný úrad, 930 38 Nový Život 55

Ing. Silvia Manczalová
Nová Ves 2224/31
929 01 Dunajská Streda

č. 443/2011 Nový Život, dňa 18.11.2011

Vec: Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).
Výkon funkcie externého manažmentu pre projekt s názvom: „Terénna sociálna práca v obci Nový Život “

Obec Nový Život so sídlom: Obecný úrad Nový Život - Eliášovce č. 55,  930 38 Nový Život- Eliášovce, 
IČO:00305626,  DIČ:  2021151836  ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č.  25/2006 Z. z.  o verejnom 
obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon  o 
verejnom obstarávaní) Vás podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyzýva na predloženie ponuky na poskytnutie služby – výkon 
externého manažmentu pre projekt s názvom: „Terénna sociálna práca v obci Nový Život “

Externý manažment  projektu spočíva najmä vo vykonaní  nasledovných činností:  zabezpečenie komplexného 
projektového a finančného manažmentu s cieľom úspešnej implementácie projektu (vypracovanie priebežných 
monitorovacích správ, záverečnej monitorovacej správy) a následných monitorovacích správ, žiadostí o platbu, 
žiadostí o zmeny, priebežná komunikácia s projektovým tímom a s riadiacom orgánom projektu, atď) počas 24 
mesiacov., min. v rozsahu  6h/mes/projektový manažér, 7h/mesiac/finančný manažér.

Ponuka musí obsahovať:
- obchodné meno a sídlo uchádzača,
- cenu v členení: cena bez DPH; DPH; celková cena s DPH (ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto 

skutočnosť upozorní).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena 

Podmienkou účasti je predloženie kópie dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky 

Ponuku  je  potrebné  doručiť  verejnému  obstarávateľovi  na  adresu:  Obecný  úrad  Nový  Život  -  
Eliášovce č. 55,  930 38 Nový Život- Eliášovce   najneskôr do 30.11.2011 do 10,00 hod. v zalepenej 
obálke s označením: „Neotvárať! „Terénna sociálna práca v obci Nový Život “– externý “.

S pozdravom
JUDr. Tibor Fehér

starosta obce Nový Život

                                                          

mailto:ou.novyzivot@stonline.sk


OBEC NOVÝ ŽIVOT
IČO: 305626, tel.č. 031/5692473, fax. 031/5692552, e-mail: ou.novyzivot@stonline.sk

Obecný úrad, 930 38 Nový Život 55

Regionálna rozvojová agentúra PODUNAJSKO
930 37 Lehnice č. 89

č. 443/2011 Nový Život, dňa 18.11.2011

Vec: Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).
Výkon funkcie externého manažmentu pre projekt s názvom: „Terénna sociálna práca v obci Nový Život “

Obec Nový Život so sídlom: Obecný úrad Nový Život - Eliášovce č. 55,  930 38 Nový Život- Eliášovce, 
IČO:00305626,  DIČ:  2021151836  ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č.  25/2006 Z. z.  o verejnom 
obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon  o 
verejnom obstarávaní) Vás podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyzýva na predloženie ponuky na poskytnutie služby – výkon 
externého manažmentu pre projekt s názvom: „Terénna sociálna práca v obci Nový Život “

Externý manažment  projektu spočíva najmä vo vykonaní  nasledovných činností:  zabezpečenie komplexného 
projektového a finančného manažmentu s cieľom úspešnej implementácie projektu (vypracovanie priebežných 
monitorovacích správ, záverečnej monitorovacej správy)a následných monitorovacích správ, žiadostí o platbu, 
žiadostí o zmeny, priebežná komunikácia s projektovým tímom a s riadiacom orgánom projektu, atď) počas 24 
mesiacov, min. v rozsahu  6h/mes/projektový manažér, 7h/mesiac/finančný manažér.

Ponuka musí obsahovať:
- obchodné meno a sídlo uchádzača,
- cenu v členení: cena bez DPH; DPH; celková cena s DPH (ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto 

skutočnosť upozorní).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena 

Podmienkou účasti je predloženie kópie dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky.

Ponuku  je  potrebné  doručiť  verejnému  obstarávateľovi  na  adresu:  Obecný  úrad  Nový  Život  -  
Eliášovce č. 55,  930 38 Nový Život- Eliášovce   najneskôr do 30.11.2011 do 10,00 hod. v zalepenej 
obálke s označením: „Neotvárať! „Terénna sociálna práca v obci Nový Život “– externý “.

S pozdravom
JUDr. Tibor Fehér

starosta obce Nový Život

                                                          

mailto:ou.novyzivot@stonline.sk


OBEC NOVÝ ŽIVOT
IČO: 305626, tel.č. 031/5692473, fax. 031/5692552, e-mail: ou.novyzivot@stonline.sk

Obecný úrad, 930 38 Nový Život 55

Regionálna rozvojová agentúra ISTER 
Galantská 4
929 01 Dunajská Streda

č. 443/2011 Nový Život, dňa 18.11.2011

Vec: Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu).
Výkon funkcie externého manažmentu pre projekt s názvom: „Terénna sociálna práca v obci Nový Život “

Obec Nový Život so sídlom: Obecný úrad Nový Život - Eliášovce č. 55,  930 38 Nový Život- Eliášovce, 
IČO:00305626,  DIČ:  2021151836  ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č.  25/2006 Z. z.  o verejnom 
obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon  o 
verejnom obstarávaní) Vás podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyzýva na predloženie ponuky na poskytnutie služby – výkon 
externého manažmentu pre projekt s názvom: „Terénna sociálna práca v obci Nový Život “

Externý manažment  projektu spočíva najmä vo vykonaní  nasledovných činností:  zabezpečenie komplexného 
projektového a finančného manažmentu s cieľom úspešnej implementácie projektu (vypracovanie priebežných 
monitorovacích správ, záverečnej monitorovacej správy)a následných monitorovacích správ, žiadostí o platbu, 
žiadostí o zmeny, priebežná komunikácia s projektovým tímom a s riadiacom orgánom projektu, atď) počas 24 
mesiacov, min. v rozsahu  6h/mes/projektový manažér, 7h/mesiac/finančný manažér.

Ponuka musí obsahovať:
- obchodné meno a sídlo uchádzača,
- cenu v členení: cena bez DPH; DPH; celková cena s DPH (ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto 

skutočnosť upozorní).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena 

Podmienkou účasti je predloženie kópie dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky 

Ponuku  je  potrebné  doručiť  verejnému  obstarávateľovi  na  adresu:  Obecný  úrad  Nový  Život  -  
Eliášovce č. 55,  930 38 Nový Život- Eliášovce   najneskôr do 30.11.2011 do 10,00 hod. v zalepenej 
obálke s označením: „Neotvárať! „Terénna sociálna práca v obci Nový Život “– externý “.

S pozdravom
JUDr. Tibor Fehér

starosta obce Nový Život

                                                          

mailto:ou.novyzivot@stonline.sk

