VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
k zákazke s nízkou hodnotou
Podľa § 102 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1.

IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA

Názov: Krížová Ves
IČO: 00326305
Kontaktná osoba: Bc. Andrea Maláková
Sídlo: Krížová Ves
Adresa: Krížová Ves 51, 059 01
Telefón: 052/45 91364
Fax: 052/4591364
Elektronická pošta: krizovaves@stonline.sk
Web: www.krizovaves.sk
2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA
Zabezpečenie služby v rámci realizácie projektu „Zvýšenie uplatniteľnosti obyvateľov obce Krížová
Ves na trhu práce“, kód ITMS: 27120230124, konkrétne: „Finančný manažér“.
3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA
Popis služby:
- Zabezpečovanie efektívneho, hospodárneho a účelného využívania zdrojov NFP podľa
pokynov a usmernení SORO a v súlade s rozpočtom projektu,
- spolupráca s projektovým tímom,
- komunikácia so SORO,
- zabezpečovanie riadenia finančných tokov projektu,
- zodpovednosť za sledovanie nákladovej stránky projektu,
- zabezpečovanie kontroly efektívnosti vynakladania projektu,
- spracovávanie žiadostí o platby a príslušnej podpornej dokumentácie,
- spracovanie podkladov pre záverečné vyúčtovanie projektu.
4.

DOBA POSKYTOVANIA SLUŽBY: Júl 2012 – Jún 2013

5.

ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY: Max. 240 hodín, max. 12 mesiacov.

6.

LOKALITA POSKYTOVANIA SLUŽBY: Obec Krížová Ves

7.

MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY: Na celý predmet zákazky.

8.

VÝŠKA PREDPOKLADANEJ CENY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
Predmetom ponuky je predloženie jednotkovej ceny za hodinu v Eur, celkovej hodnoty služby
v Eur bez DPH a výšky DPH a celkovej hodnoty služby s DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe schváleného predpokladaného rozpočtu
projektu „Zvýšenie uplatniteľnosti obyvateľov obce Krížová Ves na trhu práce“. V cene sú zahrnuté
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všetky výdavky manažéra /odmena za prácu, telefón, cestovné, .../. Cenovú ponuku je potrebné
vypracovať v slovenskom jazyku .Predpokladaná hodnota zákazky: max. 2 426,00 bez DPH
9.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
Kritérium vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia cena za celý predmet zákazky
a skúsenosti s implementáciou projektov. 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. Zároveň žiadame uchádzačov, ktorí sú neplatcovia
DPH, aby to uviedli v cenovej ponuke.
10. PODMIENKY ÚČASTI
Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ekonomického zamerania,
počítačové znalosti - pokročilý používateľ: Microsoft Excel, Microsoft Word, práca s
internetom, elektronická komunikácia,
základné znalosti z oblasti účtovníctva,
skúsenosti so zúčtovávaním a spracovávaním účtovnej dokumentácie k projektom min. 3 roky,
vodičský preukaz typu B.
Predkladaná ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať presnú
identifikáciu uchádzača, cenovú ponuku uchádzača a kópiu dokladu o oprávnení dodať predmet
zákazky /kópia živnostenského listu, výpis z registra alebo stanovy, resp. potvrdenie príslušného
orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie
požadovaného predmetu zákazky/ a popis doterajších skúseností s predmetom zákazky.
11. SPOSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK
Ponuku je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne na adresu: Obec Krížová Ves, Krížová Ves
51, 059 01. Obálku je potrebné označiť nasledovne: „Finančný manažér – neotvárať!“.
Termín a čas doručenia: najneskôr do 12.7.2012 do 12:00 hod. Tento termín je konečný pre všetky
uvedené spôsoby doručenia.
12. VYHODNOTENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK
Dátum: 12.7.2012, miesto: Obecný úrad Krížová Ves, čas: 13:00.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, a to v súlade s platnou legislatívou SR.

V Krížovej Vsi, 25.06.2012

Jozef Grivalský
Starosta obce
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