Príloha č. 1

Cenová Ponuka
„Externý manažment projektu „Zberný dvor - Poproč“
– služby, výber poskytovateľa

Obchodný názov:

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

Adresa sídla:

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

Štatutárny orgán:

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

IČO:

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

DIČ/IČ DPH:

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

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
 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:
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 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
Trvanie zmluvy alebo lehoty dodania:
Lehota dodania služby: od nadobudnutia účinnosti zmluvy po celý čas realizácie projektu, až do
ukončenia monitorovacieho obdobia projektu.

Položka

MJ

Počet
MJ

Externý manažment
projektu
„Zberný dvor Poproč“

hod

710

Cena za MJ
bez DPH v Eur

Cena za
predmet
zákazky bez
DPH v Eur

DPH v Eur

Celková
cena za
predmet
zákazky
s DPH v
Eur

* Uchádzačom navrhovaná celková cena za poskytovanie služieb, uvedená v cenovej ponuke uchádzača, bude
vyjadrená v EURO. Cena musí byť spracovaná v súlade s požiadavkami na predmet zákazky. Cena za predmet
zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a musí byť stanovená ako
cena maximálna, zahrňujúca aj všetky vedľajšie náklady spojené s požadovanou službou.

Vyhlásenie.
Vyhlasujeme, že platnosť predloženej cenovej ponuky je do ........................................................
pričom deklarujeme jej min. platnosť 90 dní odo dňa doručenia predmetnej cenovej ponuky
verejnému obstarávateľovi.

V .............................................. dňa: ..........................

.....................................................................................
Meno, priezvisko, titul a podpis osoby (osôb), oprávnenej
(oprávnených) konať za potenciálneho poskytovateľa služieb
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