
                                                             
 

Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske 
Jakubovany 82, 082 33 Chminianske Jakubovany 

         
           
 
Váš list číslo zo dňa  Naše číslo     Vybavuje/linka          Prešov 
                     J. Lukáč/0517795596              26. 06. 2012
  
Vec: 
Výzva na predloženie ponuky 
 
 Obec Chminianske Jakubovany ako verejný  obstarávateľ, definovaný v §7 ods. 1 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov plánuje zadať zákazku na zabezpečenie projektu: „“Tréningová 
firma“ Chminianske Jakubovany“  realizovaného v rámci OP zamestnanosť a sociálna 
inklúzia, spolufinancovaného fondom ESF, prioritná os 2 – podpora sociálnej inklúzie. 
Verejné obstarávanie sa uskutoční v súlade s pravidlami stanovenými pre zadávanie  zákaziek 
s nízkymi hodnotami (služby) podľa §102 a súvisiacich ustanovení zák. č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 V tejto súvislosti si dovoľujeme požiadať Vás o predloženie súťažnej ponuky  na 
dodanie predmetnej zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať cenovú ponuku  na 
celý predmet zákazky, ktorým je poskytovanie poradenských služieb v oblasti riadenia 
projektu, organizačné služby spojené s priamou realizáciou projektu, manažérsko-poradenská 
činnosť v oblasti personálneho manažmentu v rozsahu 720 hodín, a to v období – 16.07.2012 
do 31.10.2013. Predmet zákazky:  Projektový manažér  
 
Požiadavky na osobu zodpovednú za poskytnutie služby vo verejnom obstarávaní: 
 ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie; 
 prax s implementáciou projektov zo štrukturálnych fondov zameraných na podporu 

zamestnanosti  v regiónoch; 
 znalosť zákona č. 5/2004 - Zákon o službách zamestnanosti; 
 
 
Podmienkou účasti je predloženie dokladu o oprávnení dodávať službu, ktora je predmetom 
zákazky v súlade s ustanovením §26 ods. 2 písm. e)  zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Túto 
podmienku preukáže kópiou výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba) alebo z 
obchodného registra (právnická osoba) resp. iným dokladom, ktorým záujemca preukáže 
oprávnenie na dodávanie predmetného tovaru. Tieto doklady je možné nahradiť potvrdením 
o zapísaní do zoznamu podnikateľov, vydaným Úradom pre verejné obstarávanie SR. 
Predkladané doklady požaduje verejný obstarávateľ predložiť formou fotokópie, ktorá nemusí 
byť úradne osvedčená. Požiadavky na osobu zodpovednú za poskytnutie služby záujemca 
preukáže predložením podrobného profesijného životopisu osoby zodpovednej za plnenie 
služby. 



                                                             
 
 
Rozsah a štruktúra poskytovaných služieb bude zameraná najmä na:  
 

• Komunikáciu priamo s cieľovými skupinami projektu 
• Komunikáciu priamo s členmi projektového tímu projektu 
• Kontrolu a koordináciu procesu realizácie projektových aktivít 
• Spracovávanie štvrťročných časových plánov pre aktivity projektu na nasledujúci 

mesiac 
• Koordináciu čerpania rozpočtu v závislosti od harmonogramu projektu v spolupráci 

s finančným manažérom projektu  
• prípravu podklady pre výber dodávateľov a ich predkladanie  osobe zodpovednej za 

verejné obstarávanie 
• kontrolu správnosti dokumentov a formulárov potrebných pre výkon a zúčtovanie 

jednotlivých výdavkov 
• spolu s administrátorom projektu bude zabezpečovať nákup materiálu a náradia 

potrebného pre realizáciu projektových aktivít, pokiaľ projektový tím nerozhodne inak 
(napr. v prípade ak dodávku nezabezpečuje na základe dohody subdodávateľ) 

 
Predpokladaná celková hodnota predmetu zákazky je v EUR 7 614,00 bez DPH. 

 
  
 Ponuku je potrebné vypracovať v súlade s §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších a súvisiacich predpisov v eurách ako cenu pevnú, garantovanú počas celej doby 
trvania zmluvy.  
 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena vrátane DPH, resp. konečná cena 
(neplatca DPH) za 1 hod. obstarávaných služieb.  
 Ponuku je potrebné predložiť najneskôr do 5. 7. 2012 do 14.00 hod. na adresu 
verejného obstarávateľa, uvedenú v záhlaví, s označením „Neotvárať“ a „názov zákazky – 
Projektový manažér. 
V prípade nejasností a dodatočných informácii kontaktujte starostu obce Jozefa Lukáča, tel.: 
051/7795596. 
Po vyhodnotení ponúk bude s úspešným uchádzačom uzatvorená Mandátna zmluva - 
obchodný zákonník § 261 a § 566, ktorej obsahom bude predmet tejto zákazky. 
 

Veríme, že predložíte ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade so 
stanovenými podmienkami.  
 
     S pozdravom       
         

Jozef Lukáč 
 starosta obce 


