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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 

Predmet zákazky: 

 

„Projektový manažér“ 

 
 

Postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9), zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štefan Vasilenko 

starosta obce 
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POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov:    Obec Oľka  

IČO:    00323331 

Sídlo:     Oľka 174, 067 04 Oľka 

Krajina:    Slovenská republika 

v zastúpení:     Obec Oľka,  Oľka 174, 067 04 Oľka  

Kontaktná osoba  

pre obstarávanie:   Štefan Vasilenko  

Telefón:    +421577880826 

E-mail:     obecolka@satlan.sk 

Kontaktná osoba  

pre predmet obstarávania:  Štefan Vasilenko, +421577880826 

E-mail:     obecolka@satlan.sk 

Internetová stránka:   www.olka.sk      

 

2. Predmet zákazky 

2.1. Názov: „Projektový manažér“ 

2.2. Opis predmetu obstarávania: 

Predmetom zákazky zabezpečenie na základe zmluvy o poskytnutí služieb, výkon činnosti 

„projektový manažér“, ktorého činnosťou je: 

• zber,  vyhodnotenie a sumarizácia podkladov a kontrola k vecnej a finančnej stránky 

realizácie jednotlivých aktivít projektu 

• kontrola súladu plánovaných výdavkov s rozpočtom a harmonogramom  projektu 

• spracovanie podkladov od prijímateľa k žiadostiam o platbu 

• zabezpečenie podkladov a spolupráca pri vydaní publikácie/brožúry/ a turistických máp 

• koordinácia, príprava a organizovanie jednotlivých aktivít projektu 

• úzka spolupráca s koordinátorom a finančným manažérom projektu pri príprave 

• monitorovacích správ a žiadosti  o platbu 

Činnosť projektového manažéra je v rámci projektu: „Poľsko-slovenské centrum konskej 

turistiky“, číslo projektu: WTSL.02.01.00-18-183/10. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou 

z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.  

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky 

Predpokladaná cena je: 1 800,00 bez DPH  
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4. Miesto a termín plnenia 

4.1. Obec Oľka 

4.2. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie dodávky: do 31.12.2014 

 

Miesto dodania – adresy: 

Organizácia Zástupca:  Tel. číslo Email 

Obec Oľka, Oľka 174,  

067 04 Oľka 
Štefan Vasilenko +421577880826 obecolka@satlan.sk 

 

5. Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

5.1. Vyplnenú cenovú ponuku podľa prílohy Výzvy na predloženie cenovej ponuky „Príloha č. 1“ 

 

6. Predloženie cenovej ponuky 

6.1. Termín na predkladanie ponúk: 19.05.2014 do 12.00 hod. 

6.2. Poštou, alebo osobne na adresu: Obec Oľka, Oľka 174, 067 04 Oľka 

6.3. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   

• adresu obstarávateľskej organizácie uvedenú v tejto výzve, 

• adresu uchádzača, 

• označenie „zákazka v zmysle § 9 ods. 9) - neotvárať“, označenie heslom zákazky: 
„Projektový manažér“   

6.4. Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia. 

 

7. Kritérium na hodnotenie ponúk 
7.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena predmetu zákazky stanovená v EUR s DPH. 

7.2. Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o poskytovaní služieb s uchádzačom, ktorého ponuka 

bola úspešná.   

7.3. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky v prípade neúspešnej ponuky, bude oznámený 

výsledok prieskumu trhu poštou alebo osobne. 

  

V Oľke, dňa: 02.05.2014    

 

 

 

 
Štefan Vasilenko 

starosta obce 
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Príloha č.  1  

                          

CENOVÁ PONUKA 

 

Predmetom obstarávania je dodanie služby – „projektový manažér“ projektu: „Poľsko-slovenské 

centrum konskej turistiky“, číslo projektu: WTSL.02.01.00-18-183/10. Projekt je spolufinancovaný 

Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.  

 

 

Názov uchádzača: ......................................................................... 

 

Sídlo uchádzača: ........................................................................... 

 

 

Cenová ponuka predmetu zákazky je uvedená v tabuľke:  

 

Predmet zákazky Merná jednotka Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Projektový manažér projekt    

SPOLU:     

 

 

(Miesto), (dátum) 

 

 

 

 

 

............................................................ 

pečiatka, podpis 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


