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                  Oznámenie o začatí zjednodušeného postupu zadávania zákazky.  
   
(V súlade s § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ozmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Usmernenia Riadiaceho orgánu č. 
N5/2008 Aktualizácia č. 3 MPSVaR SR)   
 
 
                  Pre zákazku s nízkou hodnotou na predmet obstarávania: 
                         
Poskytnutie služby „Projektový manažér“ v projekte „Konkurencieschopnosť Rómov 
na trh práce“. 
 
v rámci projektu: 
 
Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia 
Prioritná os: 2. Podpora sociálnej inklúzie 

Opatrenie: 

2.1. Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym 
vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja 
služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované 
rómske komunity 

Prijímateľ: Centrum rozvoja regiónov, Letná 8, 048 01 Rožňava 
Kód výzvy: OPZaSI-FSR-2008/2.1/01 
Názov projektu: Konkurencieschopnosť Rómov na trh práce 
Kód ITMS projektu: 27120130394 

 
 
1. Identifikačné údaje obstarávateľa: 
 
Názov  obstarávateľa:  Centrum rozvoja regiónov, o.z.  
Sídlo:                            Letná 8, 048 01 Rožňava 
Zastúpený :                   Iveta Soltészová, štatutárny zástupca 
IČO :                             0042075874 
Kontaktné miesto:        Letná 8, 048 01 Rožňava 
Tel. spojenie:                 0902 865 611 
E-mail:                          crrrv@crrrv.sk 
Internetová adresa :       www.crrrv.sk 
 
2. Špecifikácia predmetu zákazky: 
 
§ Predmetom zákazky je poskytnutie služby Projektový manažér. Poskytovateľ tejto služby 

odpracuje za 12 mesiacov trvania projektu 672 hodín (mesačne cca 56 hodín) 
§ Hlavné úlohy činnosti Projektového manažéra: 
     Projektový manažér bude zabezpečovať riadenie projektu, styk s FSR, prezentáciu 
projektu, zabezpečenie publicity, koordináciu jednotlivých aktivít, činností, partnerov, 
subdodávateľov, lektorov terénnych komunitných konzultantov a náborového manažéra. 
V prípade potreby bude zabezpečovať logistické činnosti projektu.  
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3. Rozsah poskytovania služieb: 
 
Poskytovateľ tejto služby odpracuje za 12 mesiacov trvania projektu 672 hodín (mesačne cca 
56 hodín). Trvanie projektu:04/2011 – 02/2012 
  
4. Typ zmluvy: 
 
Výsledkom výberového konania bude uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby medzi  
obstarávateľom a vybraným (úspešným) uchádzačom. 
 
 
5. Jazyk ponuky:  
 
Ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku. V prípade, že ponuka alebo jej časť alebo 
predložený doklad je predložený v inom ako slovenskom jazyku, je potrebné k nej doložiť aj 
oficiálny odborný preklad do slovenského jazyka. (predchádzajúce sa netyká dokladov 
v českom jazyku) 
 
 
6. Forma ponuky: 
 
Ponuka musí byť predložená v písomnej forme. 
 
7. Mena ponuky: 
 
Ponuková cena musí byť uvedená v eurách. 
 
 
8. Podmienky účasti uchádzačov: 
 
Uchádzačom môže byť fyzická osoba (SZČO – živnostník) alebo právnická osoba. 
Uchádzať musí spĺňať minimálne tieto podmienky: 
-a.) je oprávnený poskytovať požadovanú službu 
-b.) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho organu právoplatne odsúdený za 
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych 
spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, 
zosnovania a podporovania zločineckej alebo teroristickej skupiny. 
-c.) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho organu právoplatne odsúdený za 
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.  
-d.) preukáže skúsenosti práce s cieľovou skupinou – MRK 
 
 
Dokladovanie splnenia podmienok účasti: 
-podmienku a.)dokladom o oprávnení poskytovať požadovanú službu, 
-podmienky b.) c.) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace (predloží iba úspešný 
uchádzač k podpisu zmluvy). 
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Obidve doklady môžu byť nahradené platným Potvrdením o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov vydaným Úradom pre verejné obstarávanie. 
-podmienkou d.) potvrdením relevantného subjektu o činnosti s MRK 
 
9. Spôsob určenia ceny:  
 
Uchádzač je povinný vo svojej ponuke predložiť cenový návrh. 
Cenový návrh musí obsahovať jednotkovú cenu za jednu hodinu poskytovanej služby a cenu 
spolu za celý predmet zákazky. 
Cenu uvedie v eurách ako cenu celkom t. j. aj s DPH ak je platcom. Ak nie je platcom DPH 
uvedie to v ponuke.  
Jednotková cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača súvisiace s poskytnutím služieb. 
(t. j. náklady na cestovné, stravné, ubytovanie, vlastnú réžiu a pod.) 
 
 
10. Zrušenie  súťaže:  
  
Obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť ak: 

a) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 
b) nedostal ani jednu ponuku, 
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa 

viažucim sa k predmetu zákazky, 
 

Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky  aj vtedy, ak sa zmenili 
okolnosti, za ktorých sa vyhlásil proces o začatí zjednodušeného postupu zadávania zákazky. 
 
 
11. Viazanosť ponuky, stiahnutie ponuky, menenie ponuky  
 
Predložená ponuka je pre uchádzača záväzná až do uplynutia lehoty viazaností ponúk. 
 
Predloženú ponuku je možné stiahnuť, dopĺňať a meniť len do lehoty na predkladanie ponúk. 
 
 
12. Ďalšie podmienky súťaže 
 
V prípade, že uchádzač predloží ponuku, ktorá neobsahuje všetky potrebné doklady, bude 
jeho ponuka zo súťaže vylúčená. 
 
Všetky náklady spojené s predložením ponuky znáša uchádzač a nemá právo si ich u  
obstarávateľa nárokovať ani v prípade neúspešnosti ponuky ani v prípade zrušenia súťaže. 
 
 
13. Vysvetľovanie Oznámenia o začatí zjednodušeného postupu zadávania zákazky. 
 

Obstarávateľ  poskytne vysvetlenie  údajov uvedených v Oznámení o začatí zjednodušeného 
postupu zadávania zákazky na základe písomnej žiadosti o vysvetlenie, doručenej 
obstarávateľovi, do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie všetkým 
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známym zainteresovaným záujemcom. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť 
pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
 
 
14. Kritéria pre výber úspešného uchádzača: 
 
-jediným kritériom je cena celkom za poskytnuté služby ( t. j. cena vrátane DPH, ak je 
uchádzač platcom DPH.) 
 
 
15. Predpokladaná cena zákazky: 
 
Predpokladaná maximálna cena zákazky je celkom 6 988,79 eur (vrátane DPH) 
 
 
16. Predpokladaný termín poskytovania služieb: 
 
Služby špecifikované v bodoch 2. a 3. budú poskytované v termíne od 04/2011 – 02/2012 
 
 
17. Financovanie predmetu obstarávania /zákazky/: 
 
Predmet zákazky bude financovaný s NFP poskytnutého ver. obstarávateľovi z fondov EÚ. 
Poskytnuté služby budú financované priebežne počas doby poskytovania služieb na základe 
poskytovateľom mesačne vystavených faktúr za skutočne poskytnuté služby za dané 
fakturačné obdobie. 
Splatnosť faktúr bude 60 dní od ich doručenia a odsúhlasenia objednávateľom. 
Objednávateľ neposkytne na plnenie predmetu zákazky zálohové platby.   
 
 
18. Obsah ponuky: 
 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
 

a) doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 8, 
b) vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami  a požiadavkami uvedenými vo 

vyhlásení tejto súťaže, 
c) návrh na plnenie kritéria na výber úspešného uchádzača podľa bodu 14. 

spracovaný podľa požiadaviek uvedených v bode 9. a to ako osobitný dokument, 
d) Čestné prehlásenie o odbornej kvalifikácii a praxi osôb zodpovedných za plnenie 

zmluvy na poskytovanie predmetných služieb. Dokument bude predložený 
v origináli ku dňu predloženia ponuky a bude podpísaný uchádzačom, jeho  

štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 
e) návrh Zmluvy na poskytnutie služby (predloží úspešný uchádzač na základe 

oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk). 
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19. Lehota a spôsob predloženia ponuky: 
 
Ponuky požadujeme predložiť na adresu  obstarávateľa:  

                                 Centrum rozvoja regiónov, o. z. 
                            Letná 8,  
                            048 01 Rožňava 
Ponuky požadujeme predložiť najneskôr do 11.04.2011 do 12,00 hod. (v prípade 
doručenia ponuky poštou alebo kuriérom je rozhodujúci dátum a čas doručenia ponuky). 
Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude do súťaže zahrnutá.  
 

 
20. Termín a miesto otvárania obálok: 
 
Otváranie obálok s ponukami uchádzačov sa uskutoční dňa: 11. 04. 2011  o 15,30 hod.  
 
 

     Miesto otvárania obálok: 
                                 Centrum rozvoja regiónov, o. z. 

                            Letná 8,  
                            048 01 Rožňava 
v sídle občianskeho združenia. 
 
Uchádzač má právo zúčastniť sa na otváraní obálok osobne alebo zastúpený štatutárnym 
zástupcom, členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo nimi splnomocnenej osoby. 
 

 
 

21. Ostatné informácie: 
 

    Všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou ponuky je nutné doručiť v uzavretom 
    obale s názvom a sídlom uchádzača a označenom heslom „Súťaž: Poskytnutie služby 
„Projektový manažér“ v projekte „Konkurencieschopnosť Rómov na trh práce“. 
NEOTVÁRAŤ.  
   Ponuky, ktoré nebudú riadne označené alebo budú doručené po stanovenom termíne, 
   obstarávateľ vráti uchádzačovi neotvorené a nebude ich vyhodnocovať. 
 
 
     22. Lehota viazanosti ponúk: 
 
     Lehota viazaností ponúk uplynie 31.05.2011  
 
 
     Obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky vyhodnocoval,  
     najneskôr do uplynutia lehoty viazanosti ponúk výsledok tejto verejnej  súťaže, 
     v ktorom uchádzačovi oznámi, či jeho ponuka bola úspešná a v prípade neúspešnosti 
     uvedie aj dôvod. 
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      V Rožňave 31.03.2011                                                      Iveta Soltészová  

                                                                                        Štatutárny zástupca o. z. 
 


