
                                                                                                                                                    
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

spracovaná v zmysle § 9 ods.9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  

 

 

1. Predmet zákazky : 

„Služby  externého manažmentu pre projekt  s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste 

Liptovský Mikuláš“.“ 

 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa :  

Názov :    Mesto Liptovský Mikuláš    

Sídlo :     Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Slovensko 

Štatutárny zástupca :   MUDr. Alexander Slafkovský, primátor mesta 

IČO :     00315524 

DIČ :     2021031111 

Kontaktná osoba :   Ivan Brtáň 

Telefón :    044 55 65 303 

Fax :     033 56 21 396 

E-mail :    ivan.brtan@mikulas.sk  

 

3. Opis a rozsah zákazky : 

 

Kódy podľa hlavného slovníka verejného obstarávania:  

79421100-2 Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce 

72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov 

 

Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie služieb manažéra publicity v rozsahu 

zabezpečenia dodržiavania pravidiel publicity v súlade s manuálom pre publicitu; 

zabezpečovania prípravy propagačných predmetov v súlade splatným manuálom pre publicitu; 

zabezpečovania propagácie projektu prostredníctvom informačných tabúľ, inzercie; 

zabezpečovania prípravy obsahových podkladov pre propagačné materiály v maximálnom 

rozsahu 40 hodín v rámci realizácie projektu. 

 

Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie služieb manažéra monitoringu, ktorý vykonáva  

monitoring projektu – zber údajov, kontrola súladu realizácie aktivít a ich výstupov so 

zmluvou o poskytnutí NFP, dodržiavanie časového harmonogramu, úplnosti rozpočtu a jej 

súlad so zmluvou poskytnutí NFP; upozorňuje na zistené problémy pri implementácii 

a v spolupráci s projektovým manažérom a koordinátormi  aktivít navrhuje riešenia; sleduje 

všetky usmernenia riadiacich orgánov a upozorňuje na ne projektového manažéra; 

zabezpečuje prípravu monitorovacích správ pre projekt v súlade s inštrukciami RO vrátane 

príloh v maximálnom rozsahu 160 hodín v rámci realizácie projektu. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky spolu : 3072,22 EUR bez DPH 

 

5. Typ zmluvy: Rámcová dohoda na poskytnutie služieb uzavretá podľa § 11 zákona o verejnom 

obstarávaní a podľa § 269 Obchodného zákonníka.  

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Názov :  Mesto Liptovský Mikuláš   

Sídlo :   Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, Slovensko 
 

 



 

 

7. Variantné riešenie: 

Neumožňuje sa. 

 

8. Termín plnenia : 

01/2014 – 10/2014 

 

9. Hlavné podmienky financovania : 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa 

a z projektu EÚ Európsky sociálny fond operačný program „Vzdelávanie“. 

 

10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky : 

Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej ponuky 

a jej príloha: 

 

č. 1. -  Návrh uchádzača na plnenie kritérií – Manažér publicity  

č. 2. -  Návrh uchádzača na plnenie kritérií – Manažér monitoringu 

  

11. Lehota a podmienky predloženia cenovej  ponuky: 

Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 23.1.2014 do 15:00 hod. miestneho 

času. Cenová ponuka bude doručená elektronickou poštou, poštou alebo osobne v listinnej 

forme na adresu: 

 

Názov :   Miroma, s. r. o.    

Adresa :   Rudina 371, 023 31 Rudina, Slovensko 

Elektronická adresa:  obstaravanie@miroma.eu.com 

 

Uchádzač, ktorý predkladá ponuku v listinnej podobe, vloží ponuku do samostatného 

nepriehľadného obalu (ďalej len „obálka“). Obálka s ponukou musí byť uzatvorená, prípadne 

zapečatená, zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi: 

- adresa uvedená v bode 11 tejto výzvy, 

- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

- označenie „verejná súťaž – neotvárať“, 

- označenie heslom verejného obstarávania „Služby  externého manažmentu pre projekt  s 

názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš“. 

 

12. Podmienky účasti uchádzačov: 

Oprávnenie realizovať predmet zákazky (kópia výpisu z Obchodného registra). Úspešný 

uchádzač doloží originál alebo overenú kópiu výpisu z Obchodného registra 

 

13. Kritéria na vyhodnotenie predložených cenových ponúk: najnižšia cena za osobohodinu 

poskytovania služieb s DPH.  

      Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť v predloženej ponuke. 

Uchádzač uvedie v návrhu na plnenie kritérií aj cenu s DPH za celý predmet zákazky, ktorá 

bude pre úspešného uchádzača predstavovať maximálnu hodnotu rámcovej dohody uzavretej 

na základe tohto postupu zadávania zákazky.  

 

14. Lehota viazanosti ponúk: 

31.3.2014 

 

 

V Liptovskom Mikuláši, dňa 15.1.2014 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 – Cenová ponuka – Manažér publicity 
 
 

Názov zákazky: „Služby  externého manažmentu pre projekt  s názvom „Aktívne starnutie seniorov v 
meste Liptovský Mikuláš“.“ 

 
 

  Obchodné meno subjektu:  
 

  Uchádzač je platcom DPH: áno/nie*  
 

Označenie 
oceňovanej 

položky 
Opis oceňovanej položky 

 
Počet osobohodín Cena za položku 

1 
Cena za osobohodinu poskytnutých 
služieb s DPH 

1 
                   eur          

2 
Cena za celý predmet zákazky 
s DPH  

 
                   eur          

V 
 

Dňa Meno, priezvisko a podpis štatutárneho 
zástupcu, resp. oprávnenej osoby subjektu: 

 
___________________________________________________________________________  
*    nehodiace sa prečiarknite 



Príloha č. 2 – Cenová ponuka – Manažér monitoringu 
 
 

Názov zákazky: „Služby  externého manažmentu pre projekt  s názvom „Aktívne starnutie seniorov v 
meste Liptovský Mikuláš“.“ 

 
 

  Obchodné meno subjektu:  
 

  Uchádzač je platcom DPH: áno/nie*  
 

Označenie 
oceňovanej 

položky 
Opis oceňovanej položky 

 
Počet osobohodín Cena za položku 

1 
Cena za osobohodinu poskytnutých 
služieb s DPH 

1 
                   eur          

2 
Cena za celý predmet zákazky 
s DPH  

 
                   eur          

V 
 

Dňa Meno, priezvisko a podpis štatutárneho 
zástupcu, resp. oprávnenej osoby subjektu: 

 
___________________________________________________________________________  
*    nehodiace sa prečiarknite;  neplatca DPH uvedie vo svojom návrhu konečnú cenu 

**   cena za časť 1 predmetu zákazky s názvom Školenie zamerané na základy finančnej a právnej 

     orientácie podľa bodu 3 Výzvy na predkladanie ponúk 

***  cena za časť 2 predmetu zákazky s názvom Školenie zamerané na Orientáciu v systéme verejnej správy 

podľa bodu 3 Výzvy na predkladanie ponúk 

 

 


