
Výzva na predkladanie ponúk 
 
Riadenie projektu : Zlepšenie životnej situácie rómskej komunity v obci Važec – III. etapa „  

– projektový a finančný manažér 
 
1. Identifikácia – údaje obstarávateľa : 
 
Názov organizácie:                                  Obec Važec 
Sídlo organizácie :                                   Na Harte 19, 032 61 Važec 
Štatutárny zástupca :                               Rastislav Profant, starosta obce 
IČO :                                                       00315842 
Kontaktná osoba :                                   Adriana Ilavská 
Telefón :                                                  044 / 5294 121 
Email :                                                     obecvazec@stonline.sk 
Internetová stránka :                               http://www.obecvazec.sk 
 
2. Názov zákazky : 
 
Riadenie projektu : Zlepšenie životnej situácie rómskej komunity v obci Važec – III. etapa „  
– projektový a finančný manažér. 
 
3. Opis predmetu zákazky : 
 
Predmetom obstarávania je poskytnutie služby : riadenie projektu – projektový a finančný 
manažér : 

- zabezpečovanie  monitoringu a koordinácie jednotlivých aktivít projektu 
-  komunikácia s ostatnými členmi projektového tímu.  
- vypracovanie monitorovacích správ 
- usmerňovanie aktivít v zmysle schváleného projektu 

 
- zabezpečovanie zúčtovania všetkých oprávnených výdavkov týkajúcich sa realizácie 

projektu 
 
Predpokladaný rozsah služieb : 240 hodín počas doby realizácie projektu Zlepšenie životnej 
situácie rómskej komunity v obci Važec – III. etapa ( ITMS : 27 120 130 447 ), 120 hodín 
projektový manažér a 120 hodín finančný manažér. 
Predpokladaná doba realizácie projektu : 30.11.2013 
 
4. Predpokladané obdobie realizácie predmetu zákazky : 
 
Začiatok : 01/2012 
Ukončenie : 11/2013 
 
5. Podmienky účasti uchádzačov :  
 
Uchádzač preukáže kópiu dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky. 
 
 
 
 



 
6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : 
 
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za predmet 
zákazky ( v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, celková cena ), vrátane všetkých 
nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. Obstarávateľ nie je platcom DPH. 
 
7. Lehota, adresa a označenie predkladaných ponúk 
 
Ponuky je potrebné písomne predložiť najneskôr do 07.05.2012 na adresu : Obec Važec, Na 
Harte 19, 032 61 Važec v obálke označenej „ NEOTVÁRAŤ – CENOVÁ PONUKA – 
PROJEKTOVÝ A FINANČNÝ MANAŽÉR „. 
 
Predkladaná ponuka musí obsahovať presnú identifikáciu uchádzača, cenovú ponuku 
uchádzača a kópiu dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky. 
 
Na neskoršie predložené a neúplné ponuky sa neprihliada. 
 
8. Miesto a čas otvárania a vyhodnotenia predložených ponúk 
 
Otváranie a vyhodnotenie predkladaných ponúk sa uskutoční dňa 09.05.2012 o 10:00 hod. 
v pracovni starostu obce Važec, Na Harte 19, 032 61 Važec. 
 
 
Vo Važci 18.04.2012 
 
         Rastislav Profant 
         starosta obce Važec 
 
 
         Adriana Ilavská 
         osoba zodpovedná za VO 
 
 
 

 


