
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: Obec Terňa  
IČO: 00 327 867 
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Senderák 
Sídlo: Obec Terňa  
Adresa: Hlavná 119/58, 082 67 Terňa 
Telefón: 051 459 52 21 
Fax: 051 459 52 21 
Elektronická pošta: obec@terna.sk, starosta@terna.sk 
Web: www.terna.sk 
 
2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA  
Zabezpečenie služby v rámci realizácie projektu „Tvorba nových pracovných miest pre 
znevýhodnené osoby v obci Terňa“, kód ITMS: NFP27120230118 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.  
- v mieste realizácie projektu je fyzicky k dispozícií minimálne  8 pracovných dní v mesiaci.  
 
4. DOBA POSKYTOVANIA SLUŽBY: August  2012 –  apríl 2014  
 
5. ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY: Max. 720  hodín, max. 21 mesiacov.  
 
6. LOKALITA POSKYTOVANIA SLUŽBY: Obec Terňa  
 
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 „Tvorba nových pracovných miest pre znevýhodnené osoby v obci Terňa“. 
V cene sú zahrnuté všetky výdavky finančného manažéra /odmena za prácu, telefón, 
cestovné, stravné .../. Cenovú ponuku je potrebné vypracovať v slovenskom jazyku.  
 
 
 



9. KRITÉRIÁ HODNOTENIA  
Kritérium vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia cena vrátane 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. Zároveň žiadame uchádzačov, ktorí sú neplatcovia DPH, aby to uviedli v 
cenovej ponuke.  
 
10. PODMIENKY ÚČASTI  
- prax s implementáciou a finančným riadením projektov  (požaduje potvrdenie aspoň 3 
organizácií, kde bol záujemca pri implementácií projektu),   
- skúsenosti so spracovávaním a manažovaním projektových zámerov zo štrukturálnych 
fondov (požaduje potvrdenie aspoň 2 organizácie, kde bol záujemca pri implementácií 
projektu),   
- podpísaný štruktúrovaný životopis (životopis sa požaduje od osôb, ktoré budú zodpovedať 
za plnenie predmetu zákazky),    
- kópia dokladu o oprávnení poskytovať danú službu, 
- návrh mandátnej zmluvy na vykonanie služby.  
 
Predkladaná ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať presnú 
identifikáciu uchádzača.   
 
11. SPOSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK  
Ponuku je potrebné zaslať poštou, doručiť osobne na adresu: Obec Terňa, Hlavná 119/58,  
082 67 Terňa. Obálku je potrebné označiť nasledovne: „Finančný manažér – neotvárať!“  
Termín a čas doručenia: najneskôr do 15.08.2012 do 12:00 hod. Tento termín je konečný pre 
obidva uvedené spôsoby doručenia.  
 
12. VYHODNOTENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK  
 
Dátum 15.08.2012, miesto: Obecný úrad Terňa, čas: 13:00.  S úspešným uchádzačom bude 
uzatvorená zmluva, a to v súlade s platnou legislatívou SR. 
 

V Terni, 26.07.2012   

  

                                  ..................................................... 
         starosta obce  

    

 

 

      

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného 
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Bližšie informácie: www.fsr.gov.sk. 

 

	  


