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1 IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA 

Názov: Obec Ihľany 
IČO: 00326241 
Kontaktná osoba: Ján Turek 
Sídlo: Obecný úrad Ihľany 
Adresa: Ihľany 94, 059 94 Holumnica 
Telefón: 0905 400 212, 052 458 622 
Elektronická pošta: ihlany@stonline.sk 
 
2 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Zabezpečovanie služieb Riadenia projektu v rámci implementácie projektu „Podpora 
zamestnanosti MRK v obci Ihľany prostredníctvom prípravy na pracovný trh ", konkrétne: 

Finančný manažér 
Projektový manažér 

2.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky 

Popis a požiadavky služby Finančný manažér: 
- zodpovedá za čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie cieľov projektu, 
- vedie účtovnú agendu, 
- zabezpečuje ucelené časti účtovného systému organizácie, evidencie a účtovanie, 

inventarizácia, 
- vyhotovuje, triedi a kompletizuje a ukladá podpornú dokumentáciu a účtovné doklady na 

archiváciu, 
- spracováva ekonomickú agendu v rámci projektu pre zaúčtovanie, 
- predkladá návrhy pre vypracovanie opatrení v oblasti finančného riadenia projektu, 
- zabezpečuje kompletné finančné riadenie projektu,  
- triedi a ukladá podpornú dokumentáciu, 
- vypĺňa žiadosti a formuláre podľa pokynov SORO, 
- je zodpovedný za správny finančný chod realizácie projektu, 
- komunikuje a spolupracuje s projektovým tímom, zamestnancami SORO a obce, 
- stará sa o dodržiavanie podmienok publicity stanovených v Manuáli pre informovanie 

a publicitu, 
- koordinuje čerpanie rozpočtu v závislosti od harmonogramu projektu v spolupráci 

s projektovým manažérom projektu, 
- v sídle žiadateľa je fyzicky k dispozícii min. 13 pracovných dní v mesiaci, min. 3 

pracovné dni v týždni,  
- služba dodaná prostredníctvom externého dodávateľa, bez nároku na telefón, bez 
nároku na cestovné a stravné 
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Popis a požiadavky služby Projektový manažér: 
 
- zabezpečuje kompletné riadenie všetkých aktivít projektu, 
- zabezpečuje monitoring projektu,  
- zabezpečuje prieskumy trhu spojené s obstaraním tovarov a služieb v spolupráci 

s poradcom, starostom obce a zamestnancami obce (podklady pre výber dodávateľov, 
a ostatnú dokumentáciu k VO alebo prieskumu trhu)  

- komunikuje a spolupracuje so zamestnancami SORO 
- komunikuje priamo s cieľovými skupinami projektu 
- komunikuje priamo s členmi projektového tímu projektu 
- kontroluje a koordinuje procesu realizácie projektových aktivít 
- spracováva štvrťročné a mesačné časové plány pre úspešnú realizáciu a ukončenie 

aktivity projektu 
- spracováva materiály a tlačové správy na základe Manuálu pre publicitu, spracováva vo 

vlastnej réžii fotografickú dokumentáciu k publicite projektu,  
- koordinuje čerpanie rozpočtu v závislosti od harmonogramu projektu v spolupráci 

s finančným manažérom projektu 
- kontroluje správnosť dokumentov a formulárov potrebných pre výkon a zúčtovanie 

výdavkov 
- v sídle žiadateľa je fyzicky k dispozícii min. 13 pracovných dní v mesiaci, min. 3 

pracovné dni v týždni 
 

 
2.2 Obdobie poskytovania služby 

Júl 2012 – jún 2014 
 
2.3 Rozsah poskytovania služby 

Finančný manažér:  
Maximálne: 24 mesiacov/projekt 
Maximálne: 312 hodín /projekt 
 
Projektový manažér:  
Maximálne: 24 mesiacov/projekt 
Maximálne: 300 hodín /projekt 
 

2.4 Lokalita poskytovania služby 
Obec Ihľany 

 
2.5 POČET MIEST 

1 finančný manažér, 1 projektový manažér 
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2.6 Možnosť predloženia ponuky  
Iba na celý predmet zákazky. 

 
2.7 Možnosť predloženia variantných riešení  

  Neumožňuje sa. 
 

3 KRITÉRIA HODNOTENIA 

Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena s DPH za celý 
predmet zákazky (v prípade ak uchádzač nie je platiteľom DPH celková cena) vrátane 
všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky (stravné, cestovné).  
Predmetom ponuky je predloženie: 

- Jednotkovej ceny v EUR 
- Celkovej hodnoty služby v EUR 
 

Hodnota zákazy bola určená za náklade priemernej ceny práce v obdobných profesiách podľa 
zverejnených štatistických údajov a schváleného predpokladaného rozpočtu projektu 
„Podpora zamestnanosti MRK v obci Ihľany prostredníctvom prípravy na pracovný trh " v 
položkách 637 004 všeobecné služby, ktoré boli súčasťou žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku zo ŠF ESF prostredníctvom SORO/RO, registrovanej pod ITMS 
kódom: 27120230120. 
Predpokladaná hodnota zákazky na predmet obstarávania je vo výške: 

 6 326,30 € bez DPH, hodnota s DPH 7 591,56 € 
 
4 PODMIENKY ÚČASTI 
 
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné k ponuke priložiť dokumentáciu dokladujúcu: 

- prax s implementáciou a finančným riadením projektov (požaduje sa potvrdenie aspoň 
3 organizácií, kde bol záujemca pri implementácii projektu) 

- prax so zúčtovaním a spracovávaním účtovnej dokumentácie k projektom (požaduje sa 
potvrdenie aspoň 3 organizácií, kde bol záujemca pri implementácii projektu), 

- podpísaný štruktúrovaný životopis (životopis sa požaduje od osôb, ktoré budú 
zodpovedať za plnenie predmetu zákazky),  

- kópiu dokladu o oprávnení dodať službu, 
- návrh mandátnej zmluvy na vykonanie služby. 
 

 



Výzva na predloženie cenovej ponuky k zákazke s nízkou hodnotou 
  podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov 
 

 
 
 
 
 
Aktivita je realizovaná v rámci projektu „Podpora zamestnanosti MRK v obci Ihľany prostredníctvom prípravy 

na pracovný trh ", ITMS kód: 27120230129, číslo výzvy: OPZaSI-FSR-2010/2.2/04 vďaka podpore z 
Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia 

 

5         PREDKLADANIE PONÚK  

 5.1  Lehota na predkladanie ponúk 
Lehota na predkladanie ponúk je najneskôr do 25. 07. 2012 do 12.00 hod.  

Tento termín je konečný pre spôsoby osobného alebo poštového doručenia ponúk. 
Ponuky nie je možné posielať elektronicky ani faxom. 

 
5.2   Spôsob doručenia cenovej ponuky 

Cenovú ponuku, je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na 
adrese:  

Obecný úrad Ihľany 
Ihľany 94, 059 94 Holumnica 

   

5.3   Označenie cenovej ponuky 

Obálku s cenovou ponukou je potrebné označiť nasledovným:  

„Riadenie projektu - NEOTVÁRAŤ". 

 

5.4  Vyhodnotenie cenových ponúk  
 
S úspešným uchádzačom bude uzavretá predložená zmluva.  

 

 

V Ihľanoch, 17. 07. 2012 
 

 

 

 

Spracoval: štatutárny zástupca obce Ihľany Ján Turek 

 


