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Vec:  

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu 
 

Obec  Poproč ako verejný obstarávateľ  podľa § 7 ods. 1 písm. b)   zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

plánuje zadať zákazku, ktorej predmetom je poskytnutie služieb. 

V tejto súvislosti si Vás  dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky v tomto prieskume 

trhu.   
 

1. Názov predmetu zákazky: 

„Externý manažment projektu „Zberný dvor - Poproč“ 

 

2. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

 

Názov:                   Obec Poproč 

Sídlo: 044 24 Poproč 

IČO:                       00324639 

Zastúpená:             Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

Telefón:                 0907 950 728 

e-mail:                    starosta@poproc.sk  

 

3. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je zabezpečenie externého manažmentu projektu „Zberný dvor - Poproč“, 

realizovaného v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia:  Špecifický cieľ: 1.1.1 

Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a 

recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov, Zameranie: Triedený zber komunálnych odpadov, 

mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky 

rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch v rámci Operačného programu 

Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32 (ďalej len služby externého 

manažmentu) v rozsahu: 

        

       a) riadenie projektu:  

 zodpovednosť za celkové riadenie projektu (hlavných a podporných aktivít projektu),  

 koordinácia celkovej realizácie projektu,  

 poskytovanie potrebnej súčinnosti riadiacemu orgánu (ďalej len „RO“) resp. 

sprostredkovateľskému orgánu počas realizácie aktivít projektu,  

 kontrola realizácie jednotlivých aktivít projektu,  

 vypracovanie zmenových konaní  
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 súčinnosť pri výkone ex-post kontroly verejného obstarávania aktivít projektu zo strany 

RO/SO, orgánu auditu atď. 

       b) finančné riadenie:  

 vykonávanie predbežnej finančnej kontroly účtovných dokladov,  

 spracovanie podkladov žiadosti o platbu,  

 spracovanie žiadosti o platbu, vrátane jej zadávania prostredníctvom verejného portálu 

ITMS, 

 zúčtovanie platieb, vrátane ich zadávania prostredníctvom verejného portálu ITMS,  

 spracovanie prehľadov čerpania rozpočtu 

       c) monitoring:  

 monitorovanie realizácie aktivít projektu,  

 sumarizácia údajov potrebných pre vypracovanie monitorovacích správ projektu,  

 spracovávanie priebežných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej správy, 

vrátane ich zadania do ITMS  

       d) publicita projektu:  

 koordinácia aktivít pre zabezpečenie publicity a informovanosti o projekte.  

Predpokladaný časový rozsah poskytnutých služieb je 710 hodín. Objem celkových oprávnených 

výdavkov projektu je 252 901,45  EUR. Predpokladané obdobie realizácie projektu je 12 mesiacov. 

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

       79420000-4  Služby súvisiace s riadením 

       79421000-1  Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce 

       79421100-2  Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce 

 

4. Trvanie zmluvy alebo lehoty dodania: 

        Lehota dodania služby:  od nadobudnutia účinnosti zmluvy po celý čas realizácie projektu, až do 

ukončenia monitorovacieho obdobia projektu.  

  

5. Miesto poskytnutia služby:  

Obec Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč 
 
 

 

Cenovú ponuku (VZOR – v prílohe č. 1)  doručte v lehote najneskôr do: 05.03.2020 do 15.00 hod. : 

1.  elektronicky na adresu – e-mail: starosta@poproc.sk   v predmete správy uviesť: 

„Cenová ponuka – Externý manažment projektu“ 

2. poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 2 tohto oslovenia 

v uzavretej obálke  s uvedením  obchodného názvu a sídla potenciálneho dodávateľa 

a označených heslom:  „Neotvárať!“ „Cenová ponuka – Externý manažment“ 

 

Súčasne Vás žiadame o poskytnutie vyhlásenia ohľadom platnosti Vašej cenovej ponuky, 

ktorú je potrebné uviesť pod navrhovanú cenovú ponuku, pričom  požiadavka na min. platnosť 

cenovej ponuky je 90 dní odo dňa doručenia cenovej ponuky verejnému obstarávateľovi.    

  

 

Zároveň  Vám oznamujeme, že ak bude na základe doručených cenových ponúk v rámci 

tohto prieskumu trhu určená predpokladaná hodnota zákazky: 
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A. nižšia ako 30 000,00 Eur bez DPH verejný obstarávateľa cenové ponuky, ktoré budú spĺňať 

požiadavky na predmet zákazky, predložené v rámci tohto prieskumu trhu zaradí  do  vyhodnotenia 

ponúk za účelom zadania zákazky na vyššie uvedený predmet zákazky a to za nasledovných 

podmienok: 

A.1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  

celková cena za predmet zákazky vrátane DPH v Eur  

Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty 

navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú 

celkovú cenu. Ponuka s najnižšou celkovou cenou na 1. mieste poradia bude úspešná. 

 

A.2 Typ zmluvy (podstatné náležitosti zmluvy, obchodné podmienky)................................ 

 

 Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmuvu o poskytnutí služieb 

podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) (ďalej len „Zmluva“). 

 Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 

strán. Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, pričom zmluva nadobudne 

účinnosť dňom po splnení odkladacej podmienky. Odkladacou podmienkou 

nadobudnutia účinnosti zmluvy je nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP 

uzatvorenej medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom NFP. O splnení 

odkladacej  podmienky bude verejný obstarávateľ povinný písomne informovať 

úspešného uchádzača najneskôr pätnásť dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia predmetného 

oznámenia.  

 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Doklady preukazujúce splnenie podmienok 

účasti je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač a to 

najneskôr včase uzavretia zmluvy. 

 

A.3 Podmienky financovania predmetu zákazky (platobné podmienky) 

 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

 Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zákazky zálohu ani preddavok. 

Platba sa  bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku na základe 

daňového dokladu – faktúry vystavenej mesačne na základe verejným obstarávateľom  

odsúhlaseného výkazu prác za predchádzajúci mesiac. Splatnosť faktúr je 30 dní odo 

dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi.  

 

B. rovná alebo vyššia ako 30 000,00 Eur bez DPH prieskum trhu nebude viesť k uzatvoreniu 

odberateľsko – dodávateľského vzťahu  t.j. k zadaniu zákazky a bude slúžiť len pre účely určenia 

predpokladanej hodnoty zákazky a teda z neho nebude vyplývať voči Vám, ako oslovenému, 

žiadny záväzok vyplývajúci z ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.           

 

 

Ďakujeme za spoluprácu a ostávame  s pozdravom 

Ing. Iveta Komorová Hiľovská v.r.  

Starostka obce  
 

Príloha: 1. Cenová ponuka – VZOR 


