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Výzva na predloženie ponuky. 

 

Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa 
 

Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, ako verejný obstarávateľ podľa 

§7 ods.1.písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie 

ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky - služby 
 

 

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

Mníšek nad Popradom“– Finančný 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 v zmysle § 7 ods. 1 písm. d ZVO 
  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:                                  obstaravanielrz@gmail.com 

 web:               www.lrz.sk   

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  

 

Ponuky je možné predložiť: 

- v elektronickej forme do 24.1.2019   na adresu obstaravanielrz@gmail.com do 8:00 hod. 

Do predmetu správy, ktorá obsahuje ponuku, je potrebné uviesť: Nový turistický produkt- časť 

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

Finančný manažér 

 – Neotvárať“ 

 

Alebo 

- v písomnej forme poštou alebo osobne do 24.1.2019   do 8.00 hod. na adresu 

Kaspaslovakia s.r.o, Tokajská 29, 040 18 Košice. Na obálke ponuky je potrebné uviesť: Nový 
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turistický produkt- časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 Prešov – Muszyna - 

Mníšek nad Popradom“– Finančný manažér 

 

 – Neotvárať“ 

 

Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 16 tejto výzvy. Ponuka uchádzača    nesmie 

byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.   

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 

Mgr. Katarína Slobodová, 0904 492 107 

4. Predmet obstarávania: 

 

 Zákazka na poskytnutie služieb. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný slovník: 72224000-1 - Poradenstvo pri riadení projektov 

 Poskytnutie služieb finančného manažéra v minimálnom razsahu uvedenom v bode 6 tejto 

výzvy 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

 

 Mandátna zmluva  

 
6.         Podrobný opis predmetu zákazky 

 Predmetom zákazky je finančné riadenie projektu a to najmä v rozsahu: 

 

1. Zabezpečenie financovania projektu 

2. Rokovanie s bankami o poskytnutí financovania projektu 

3. Inštitucionálne zabezpečenie vzťahov jednotlivých členov združenia a ĽRZ 

4. Finančné riadenie projektu, kontrola finančného harmonogramu v SL2014 

5. Priebežná kontrola a zabezpečenie finančných zdrojov na splátku úveru a úrokov 

6. Finančná kontrola dokladov v rámci projektu 

7. Vedenie účtovníctva projektu v zmysle platnej legislatívy 

8. Kontrola zaradenia majetku do účtovníctva   

9. Koordinácia zabezpečenia spolufinancovanie projektu zo ŠR SR 

10. Činnosť finančného subkordinátora slovenskej časti projektu 

 
Finančné riadenenie projektu bude v súlade s príručkou pre prijímateľa a jej následných aktualizácií, 
ktoré sú zverejnené na webovom sídle poskytovateľa: https://sk.plsk.eu/zoznam-sa-s-dokumentmi 
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   

19 900,00€ bez DPH 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  

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

projektu v Muszyne (Poľská republika) 

https://sk.plsk.eu/zoznam-sa-s-dokumentmi


 

Strana 3 z 6 

 

 

Doba trvania služby: do 30.6.2020 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:  

Do 30.6.2020 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: 

Súťažné podklady sú súčasťou výzvy a sú bez poplatku 

11. Financovanie predmetu zákazky: 

Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V- A Poľsko- Slovensko 2014-2020 

12. Lehota na predloženie ponuky: 

24.1.2019 do 8:00 hod. 

13. Spôsob predloženia ponuky:  

Poštou alebo osobne alebo emailom podľa bodu 2 tejto výzvy 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: 

Najnižšia cena bez DPH 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:  

Ponuka sa predkladaná v prípade e-mailového doručenia vo formáte pdf, v prípade doručenia poštou 

alebo osobne v papierovej forme. Ponuka sa predkladaná v jednom vyhotovení v slovenskom jazyku, 

spôsob označenia ponúk je definovaný v bode 2. Variantné riešenie sa neumožňuje. Ponuka sa 

predkladá na celý predmet zákazky 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje 

 
a) Podpísaný návrh na plnenie kritérií príloha č. 1 
b) Podpísanú prílohu č. 2 Súhrné čestné prehlásenie 

 
 

16. Otváranie ponúk:  

 
             Otváranie ponúk : dňa 24.1.2019 o 8:15 hod. Miesto otvárania obálok Tokajská 29, 040 18 Košice.  

17. Postup pri otváraní ponúk:  

Otváranie ponúk je neverejné 

18. Lehota viazanosti ponúk:  

31.3.2019 

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi 

Mgr. Katarína Slobodová 

Tokajská 29. 040 18 Košice 

0904 492 107 
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20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

 

Táto výzva s prílohami je prístupná na stránke verejného obstarávateľa na nižšie 

uvedenom odkaze, odkiaľ je možné stiahnuť si jednotlivé prílohy.  

http:// www.lrz.sk/projekty-realizovane/ 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za 

ktorých bolo toto zadávanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní 

vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, alebo ani jedna z 

predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám na predmet zákazky, 

resp. ak ponuky prevýšia finančné možnosti verejného obstarávateľa.  

 

 

 

V Starej Ľubovni, dňa 17.1.2019 

       

                 Mgr. Katarína Slobodová 

         Poverená osoba pre VO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/zakazky-podla-par9-ods9/rekonstrukcia-kotolne-vsg.html
http://www.lrz.sk/projekty-realizovane/
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Príloha č. 1  

 

 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

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

Mníšek nad Popradom“ – Finančný manažér 

 

 

Cena za službu bez DPH 20% DPH Cena za službu  s DPH 

   

 

 

 

 

 

 

 
Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 

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

Podpis otlačok pečiatky uchádzača 
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu 

uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch) 
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Príloha č. 2 

 

Súhrnné čestné vyhlásenie 

 

Dole podpísaný .............................. ako štatutárny zástupca/ poverená osoba  

  

spoločnosti ............................................ 

 

ČESTNE PREHLASUJEM 

 
-  Som oprávnený dodávať predmet zákazky a  spĺňam podmienky účasti podľa §32 

odst.1, písmeno  f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
 

Zároveň vyhlasujem, že 

- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné; 

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom a návrhom zmluvných podmienok ; 
- všetkému, čo bolo v súťažných a zmluvných podmienkach sme porozumeli; na to, čo 

nám nebolo jasné sme využili možnosť dorozumievania, tzn. spytovali sme sa a sme si 
vedomí, že ak naša ponuka nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným 
obstarávateľom, budeme zo súťaže vylúčení; 

-   sme si vedomý ,že rokovacím jazykom v kancelárií projektu v Muszyne je poľský 
jazyk  

 

 

 

 

 

 

 

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 

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

Podpis otlačok pečiatky uchádzača 
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu 

uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch) 

 


	Dole podpísaný .............................. ako štatutárny zástupca/ poverená osoba
	spoločnosti ............................................

