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Registračné číslo verejného obstarávania: 02/2015/OcU 
 

 

              Názov zákazky : Služby projektového manažéra 
 

Podrobný popis zákazky : 
 

 Zabezpečenie monitoringu ukončených projektov spolufiancovaných z európskych fondov ( 
ročne 4 monitorovacie správy za 4 projekty – povinnosť monitorovať do r.2017 ) 

 Aktívne vyhľadávanie možností získania finančných prostriedkov z mimorozpočtových 
zdrojov na realizáciu zámerov obce, na investičné aj neinvestičné projekty 

 Vypracovanie projektov a podanie žiadostí 

 Koordinácia činností v projektoch 

 Zabezpečovanie trvalej udržateľnosti jednotlivých projetov – aktuálne: zabezpečenie aktivít 
založenej spoločnosti pre rozvoj cestovného ruchu v projekte „Stratégia rozvoja cestovného 
ruchu v obciach Beckov, Čachtice a Modrovka“ ( zabezpečenie informačných materiálov pre 
webovú stránku, organizácia pracovných stretnutí členov spolku, zabezpečenie ostatných 
prezentácií- projekt monitorovaný do r.2020) 

 Zabezpečovanie verejného obstarávania s využitím postupu podľa § 9 ods. 9 zákona a 
podlimitnej zákazky podľa § 92 až 99 č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ( cca  10 
obstarávaní/rok) 

 Zabezpečovanie povinného zverejňovania a evidenciu referencií v zmysle § 9 ods. 9 a § 9a 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 Riadenie projektov a vypracovanie záverečných správ projektov, na ktoré bol poskytnutý 
nenávratný finančný príspevok – aktuálne : Obnova NKP hrad Beckov s účasťou pracovníkov 
v evidencii nezamestnaných (Ministerstvo kultúry SR a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny) 
za rok 2015. 

 Poskytnutie súčinnosti pri tvorbe rozpočtu obce  a pri účtovaní realizovaných projektov 

 Poskytnutie súčinnosti pri realizácii stavebných projektov ( vykonávanie administratívnych 
prác súvisiacich s vybavením stavebného povolenia, s realizáciu stavby, s vydaním povolenia 
na užívanie stavby, koordinácia prác subjektov účasných v projekte ) 

 Zabezpečovanie odbornej koordinácie prác na pamiatkovom objekte NKP hrad Beckov (240 

hod/rok 2015 od mája 2015 do októbra 2015) v rámci projektu Obnova NKP hrad Beckov s 

účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných 

 Plnenie ostatných, nešpecifikovaných úloh súvisiacich s projektami, podľa zadania 
objednávateľa 
 

  Súčasťou ponuky uchádzača je:  
 

a) aktuálny doklad o tom, že uchádzač je oprávnený vykonávať služby vo vzťahu k predmetu 
zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (originál alebo overená fotokópia), 

b) referencie potvrdené odberateľom – práca pre samosprávu min. 5 rokov, manažérska 
práca v projektoch spolufinancovaných z európskych fondov min. 3 roky, skúsenosti 
s verejným obstarávaním min. 3 roky, manažérska práca pri obnove národných 
kultúrnych pamiatok 3 roky 

c) návrh zmluvy, ktorý bude zohľadňovať tieto súťažné podmienky - výzvu (vzor tvorí prílohu č. 1 
k tejto výzve) v troch vyhotoveniach. Všetky tri vyhotovenia zmluvy musia byť podpísané 
oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača. Na tomto obsahu návrhu zmluvy verejný 
obstarávateľ trvá a považuje návrh za nemenný a záväzný. Do návrhu doplní uchádzač svoje 
identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača.  
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Registračné číslo verejného obstarávania: 02/2015/OcU 
 

 

Lehoty dodania: 
 

Trvanie zmluvy na dodanie/uskutočnenie predmetu zákazky je stanovené na obdobie 24 
mesiacov od podpisu zmluvy. Celkový počet normohodín za zmluvné obdobie je 2400. 
 
 Cena za službu : 
 
Cena sa uvedie v nasledovnom zložení: 
 
Cena za zabezpečovanie odbornej koordinácie prác na pamiatkovom objekte NKP hrad Beckov v 
celkovom rozsahu 240 nh: 
Spolu bez DPH…………………. € 
DPH  % …………………………. € 
Spolu s DPH……………………. € 
 
Cena za ostatné služby v rozsahu 2160 nh: 
Spolu bez DPH…………………. € 
DPH  % …………………………. € 
Spolu s DPH……………………. € 
 
Cena spolu za všetky služby: 
Spolu bez DPH…………………. € 
DPH  % …………………………. € 
Spolu s DPH……………………. € 
 
Spolu bez DPH…………………. € 
DPH  % …………………………. € 
Spolu s DPH……………………. € 
 
V prípade neplátcu DPH sa DPH uvedie 0. 
 
 
 
 
 
 
V Beckove, 27.4.2015 
 
       …………………………………………….. 
        Ing. Ján Križan 
 


