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VÝZVA 

na predloženie cenovej ponuky 
k predmetu zákazky s názvom 

 

 

 

„Nový turistický produkt- časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov - Muszyna- 

Mníšek nad Popradom“ – Projektový manažér 

 

 

 
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

  Verejný obstarávateľ:         Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa 

  Sídlo:                                   Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa 

Zastúpený:                           PaedDr. Ľubomír Rešetár predseda združenia 

  Osoba zodpovedná za VO: Mgr. Katarína Slobodová  

  Tel. kontakt:                         0904 492 107 

IČO:                          37793225    

  DIČ:                          2021360044 

 e-mail:                                  kaspaslovakia@gmail.com 

 web:               www.lrz.sk   

 

2. Druh verejného obstarávateľa:  
 

 Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.  

   

3. Názov predmetu zákazky:  

 „Nový turistický produkt- časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov - Muszyna- 

Mníšek nad Popradom“ – Projektový manažér 

 

4. Druh zákazky: 

 

 Zákazka na poskytnutie služieb. 
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5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

 

 Hlavný slovník: 72224000-1 - Poradenstvo pri riadení projektov 

 

6. Komplexnosť predmetu zákazky: 

 
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. 

 
7. Opis a rozsah predmetu zákazky: 
 
Predmetom zákazky riadenie projektu v zmysle aktuálnej  Príručka pre prijímateľa Programu  

cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a Príručka pre prijímateľa na 

prácu v SL2014, a to najmä : 

: 

 

1. Riadenie projektu a jeho správa 

2. Administrácia projektu a zmlúv 

3. Organizovanie koordinačných schôdzok projektu 

4. Komunikácia s národným kontrolórom 

5. Monitoring projektu a plnenia ukazovateľov výsledku a dopadu ,vypracovanie monitorovacích 

správ a žiadosti o platbu podľa zmluvy o NFP 

6. Kontrola plnenia zmluvy o poskytnutí finančného príspevku 

7. Monitoring plnenia časového harmonogramu 

8. Riadenie zmien projektu 

9. Rizikový manažment 

10. Činnosť subkoordinátora slovenskej časti projektu 

11. Zastupovanie ĽRZ v spoločnej kancelárií projektu v Muszyne (Poľská republika) 

12. Administrácia SL2014 

13. Zastupovanie ĽRZ pri tendroch partnerov projektu 
14. Koordinácia verejného obstarávania 

 

8. Miesto a doba trvania predmetu zákazky: 

 

Miesto poskytnutia služby: Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa a spoločná kancelária 

projektu v Muszyne (Poľská republika) 

 

Doba trvania služby: Do schválenia záverečnej monitorovacej správy. Predpokladaný 

termín ukončenie aktivít projektu: 31.10.2018  

 

 

9. Podmienky účasti: 

 

Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť kópiu dokladu o oprávnení 

poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) v nadväznosti 

na ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Kópia uvedeného dokladu nemusí byť 

úradne overená. 
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 Čestné vyhlásenie ,že uchádzač vie komunikovať poľskom jazyku 

 

 

10. Obsah ponuky: 

 

 Ponuka musí obsahovať: 

a) Cenovú ponuku uchádzača v odporúčanom znení podľa tohto bodu. 

b) Doklady podľa bodu 10 Podmienky účasti. 

  

 Odporúčané znenie cenovej ponuky je nasledovné: 

 

Cenová ponuka našej spoločnosti na dodanie predmetu zákazky „Nový turistický produkt- časť 

transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov - Muszyna- Mníšek nad Popradom“ – 

Projektový manažér 

 je  ............,- EUR celkom s DPH.“ 

 

Cena za službu ( 22 mesiacov) 

bez DPH 

20% DPH Cena za službu ( 22 mesiacov) 

s DPH 

   

 

11. Mena a ceny uvádzané v ponuke: 

  
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v 
znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v 
EUR. 
 
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:   

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  

 výška a sadzba DPH,  

 navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.  

 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.  
 

 Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži. 
Cenová ponuka musí obsahovať cenu za všetky vykonávané činnosti v bode 7. a takisto                         
všetky nevyhnutné náklady na výkon činnosti (cestovné ,stravné ) ,pretože uchádzač bude 
pravidelne vykonávať svoju činnosť aj spoločnej kancelárií projektu v Poľskej republike 

 
12. Predkladanie ponúk: 
 
 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
 

Ponuky sa predkladajú v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: 
kaspaslovakia@gmail.com, alebo v listinnej podobe v zalepenej obálke osobne alebo 
poštou, príp. kuriérom na KASPASLOVAKIA s.r.o, Tokajská 29, 04018 Košice, ktorá 
musí obsahovať nasledujúce údaje: 
 

 obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača 
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 text: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“ 
 heslo súťaže „Riadenie projektu – Projektový manažér“. 

 
        Odporúčame uchádzačov využiť možnosť elektronického zaslania cenovej ponuky. 
 

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 25.4.2017 

 

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do 

súťaže, a teda nebudú vyhodnocované. 

 

13 Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

 

 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR bez DPH. 

 

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou za celý predmet zákazky, ktorý splnil 

podmienky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto 

cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného 

obstarávania neuspeli. 

 

14. Typ zmluvy: 

 

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o poskytnutí služby uzavretá podľa § 536 

a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

15. Lehota viazanosti ponúk: 

 

 Do 31.05.2017. 
 
V Starej Ľubovni, dňa 18.4.2017 

       

 

                 Mgr. Katarína Slobodová 

         Poverená osoba pre VO 


