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VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky 

 
Externý manažment projektu „Podpora tvorby nových pracovných miest v obci Jarovnice“ 

a Finančný manažér projektu „Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice“ 
zákazka podľa § 9 ods. 9 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“) 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 Názov:   Obec Jarovnice 
 Sídlo:   Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice 
 IČO:   00 327 212    
 DIČ:   2020711528 
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
 Číslo účtu:  8818513001/5600 
 IBAN:   SK04 5600 0000 0088 1851 3001 
 Štatutárny orgán:  Florián Giňa, starosta obce 
 Kontaktná osoba:  Mgr. Miroslav Kovalík, osoba vykonávajúca proces VO 
 Kontakt:   mirokov.orim@gmail.com,  0907 290 909 
 Web:   www.jarovnice.sk     
 
2. Druh verejného obstarávateľa:  
 Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní .  
 
3. Názov predmetu zákazky:  

Externý manažment projektu „Podpora tvorby nových pracovných miest v obci 
Jarovnice“ a Finančný manažér projektu „Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice“ 
 

4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:  
 12.686,52 EUR bez DPH. 
 
5. Zdroj finančných prostriedkov:  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov, zo štátneho rozpočtu                          
a zo štrukturálnych fondov EU. 

 
6. Komplexnosť predmetu zákazky: 

 Predmet zákazky je rozdelený na časť A , časť B a časť C a nemusí tvoriť jeden požadovaný 
celok ako výstup návrhu na uzavretie zmluvy o dodaní zákazky. Uchádzač môže naceniť 
a predložiť cenovú ponuku na ktorúkoľvek časť samostatne, na ktorékoľvek dve časti spolu, 
alebo na všetky tri časti spolu.  
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7. Opis a rozsah predmetu zákazky: 
  
 ČASŤ A: 
 

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb externého manažmentu projektu „Podpora 
tvorby nových pracovných miest v obci Jarovnice“, kód ITMS: 27120230159, 
realizovaného v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 
2 – Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie č. 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, Rámcová aktivita č. 2.2.2 – Podpora tvorby 
nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych 
prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných 
skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu), kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 
2012/2.2/01, a to v nasledovnom rozsahu: 
 

  A) Projektový manažér: 
 

− Rozsah služieb: pôsobí ako manažér v projekte pre vytvorenie podmienok na 
plynulú realizáciu projektu, riadi činnosť projektového tímu, dbá na 
dodržiavanie časového harmonogramu projektu, zodpovedá za kontrolu 
a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov, napr. plánuje, organizuje, 
riadi, zabezpečuje a kontroluje aktivity projektu, komplexne pripravuje procesy 
na priebežné monitorovanie aktivít. Verejný obstarávateľ požaduje aby 
projektový manažér odpracoval v mieste dodania služby 100% časovej dotácie. 
Časová dotácia je 45 hodín/mesiac, 8 mesiacov.  
 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 4.734,00 EUR bez DPH. 
 

ČASŤ B:  
 
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb externého manažmentu projektu „Podpora 
tvorby nových pracovných miest v obci Jarovnice“, kód ITMS: 27120230159, 
realizovaného v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 
2 – Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie č. 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, Rámcová aktivita č. 2.2.2 – Podpora tvorby 
nových pracovných miest vrátane projektov podpory samozamestnania a inovatívnych 
prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov marginalizovaných 
skupín (t.j. cieľovej skupiny pre túto rámcovú aktivitu), kód výzvy: OP ZaSI – FSR – 
2012/2.2/01, a to v nasledovnom rozsahu: 
 

 B) Finančný manažér: 
 

− Rozsah služieb: kontroluje čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie 
cieľov projektu podľa zmluvy, styk s bankovými inštitúciami a zabezpečenie 
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obchodných procesov z ekonomického hľadiska. Zabezpečuje vyhotovenie 
interných predpisov (interná smernica pre vedenie účtovníctva, sledovanie 
čerpania finančných prostriedkov, odpisový plán, evidencia majetku 
obstaraného z prostriedkov NFP a pod.). Verejný obstarávateľ požaduje aby 
projektový manažér odpracoval v mieste dodania služby 100% časovej dotácie. 
Časová dotácia: 40 hodín/mesiac, 8 mesiacov. 
 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 4.022,40 EUR bez DPH 
 
 ČASŤ C: 
 

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb finančného manažéra projektu „Rómske 
občianske hliadky v obci Jarovnice“, kód ITMS: 27120130609, realizovaného v rámci 
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os č. 2 – Podpora sociálnej 
inklúzie, Opatrenie č. 2.1 Podpora SI osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne 
vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK, 
Rámcová aktivita č. 2.1.4 – Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a 
podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity, kód výzvy: OP 
ZaSI – FSR – 2012/2.1/02, a to v nasledovnom rozsahu: 
 
C) Finančný manažér: 

 
− Rozsah služieb: kontroluje čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie 

cieľov projektu podľa zmluvy, styk s bankovými inštitúciami a zabezpečenie 
obchodných procesov z ekonomického hľadiska. Zabezpečuje vyhotovenie 
interných predpisov (interná smernica pre vedenie účtovníctva, sledovanie 
čerpania finančných prostriedkov, odpisový plán, evidencia majetku 
obstaraného z prostriedkov NFP a pod.). Verejný obstarávateľ požaduje aby 
finančný manažér odpracoval v mieste dodania služby 100% časovej dotácie. 
Časová dotácia: 324 hodín počas celej doby realizácie projektu. 
 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 3.930,12 EUR bez DPH. 
 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 
 Miesto dodania: Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice 

Predpokladaný termín plnenia: 
 

• Časť A: počas trvania projektu odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najneskôr                            
do 31.10.2015. 

• Časť B: počas trvania projektu odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najneskôr                            
do 31.10.2015. 

• Časť C: počas trvania projektu odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najneskôr                
do 30.09.2015. 
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9. Podmienky účasti: 
Na splnenie podmienok účasti uchádzač predloží: 
• kópiu dokladu o oprávnení podnikať podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO v nadväznosti               

na § 26 ods. 2 písm. e) ZVO, v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať predmet 
zákazky, resp. podľa § 128, resp. § 133 ZVO. 

 
10. Obsah ponuky: 

Ponuka bude obsahovať: 
• doklady podľa bodu 9. Podmienky účasti, 
• cenovú/-é ponuku/-y uchádzača – vyplnený formulár – Cenová ponuka na nacenenie 

(Príloha č. 1). 
 

11. Mena a ceny uvádzané v ponuke:  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.   

 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení:   

− navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  
− výška a sadzba DPH,  
− navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.   

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 
nie je platcom DPH upozorní.  

 Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.    
 
12. Predkladanie ponúk: 
 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe osobne, kuriérom alebo poštou na adresu Obec 

Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice, a to v zalepenej obálke označenej heslom súťaže 
„Externý manažment projektu „Podpora tvorby nových pracovných miest v obci Jarovnice“ 

a Finančný manažér projektu „Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice“ – časť A., B., 
C.“, označením „NEOTVÁRAŤ“, adresou verejného obstarávateľa a adresou uchádzača. 
Uchádzač v hesle súťaže týkajúceho sa označenia hesla časti súťaže uvedie, pre ktorú časť 
predmetu zákazky predkladá ponuku. Napríklad, ak uchádzač bude predkladať ponuku na časti 
A. a C., v hesle uvedie: „Externý manažment projektu „Podpora tvorby nových pracovných 

miest v obci Jarovnice“ a Finančný manažér projektu „Rómske občianske hliadky v obci 

Jarovnice“ – časť A., C.“. 

 
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 06.03.2015 do 11.00 hod..  
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13. Hodnotenie ponúk:  
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH                       

za jednotlivé časti predmetu zákazky. 
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať každú časť predmetu zákazky samostatne. Cenovú 
ponuku uchádzača s najnižšou cenou každej príslušnej časti, ktorý splnil podmienky účasti 
verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku 
príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania príslušnej časti 
neuspeli. 
 

14. Typ zmluvy:  
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
 

15. Lehota viazanosti ponúk:  
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk. 
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 31.08.2015. 

 
 
  
V Jarovniciach, 25.02.2015      
 
 
 
 
       ................................................... 
                Florián Giňa, v. r. 
         starosta obce 
 
Príloha č. 1: Cenová ponuka na nacenenie 
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PRÍLOHA Č. 1: CENOVÁ PONUKA NA NACENENIE  

Verejný obstarávateľ Obec Jarovnice, Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice 

Predmet zákazky 

Externý manažment projektu „Podpora tvorby 
nových pracovných miest v obci Jarovnice“ a 
Finančný manažér projektu „Rómske občianske 
hliadky v obci Jarovnice“ 

Identifikačné údaje uchádzača 
 
 
 

 

ČASŤ A : 

 
ČASŤ B : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Názov položky MJ 
Počet 

jednotiek 

Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH 

Cena celkom 
v EUR bez 

DPH 
DPH 20 % 

Cena celkom 
v EUR s DPH 

Projektový 

manažér 
mesiac 8     

SPOLU    

Názov položky MJ 
Počet 

jednotiek 

Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH 

Cena celkom 
v EUR bez 

DPH 
DPH 20 % 

Cena celkom 
v EUR s DPH 

Finančný 

manažér 
mesiac 8     

SPOLU    
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ČASŤ C: 

 
Som platcom DPH. – Nie som platcom DPH. (nehodiace sa prečiarknuť) 

Čestné vyhlásenie 
uchádzača 

Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo výzve na 

predkladanie ponúk a jej prílohe. Vyššie uvedená cena je konečná 

cena vrátane DPH za kompletné poskytovanie predmetu zákazky. 

Miesto a dátum 
predloženia cenovej 
ponuky 

 

 

 

 

 

 

Odtlačok pečiatky a 
titul/-y, meno/-á, 
priezvisko/-á  a podpis/-
y štatutárneho / nych 
zástupcu / ov 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

    

 

 

Názov položky MJ 
Počet 

jednotiek 

Jednotková 
cena v EUR 

bez DPH 

Cena celkom 
v EUR bez 

DPH 
DPH 20 % 

Cena celkom 
v EUR s DPH 

Finančný 

manažér 
hodina 324     

SPOLU    


