
 
Obec Beckov, Beckov 180, SK-916 38 Beckov,, Slovenská republika  

IČO: 00311413, tel.: +421-32-7777125, fax  +421-32-7742726, mobil: 0915 736 779. e-mail: beckov@obec-beckov.sk  
url: http://www.obec-beckov.sk   

Registračné číslo verejného obstarávania: 02/2015/OcU 
 

Názov zákazky :Služby projektového manažéra 
 
Otázky, vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov : 
 
 
 

Otázka: 
 
Dobrý deň, 
rada by som sa informovala ohľadom výzvy na predkladanie ponúk na „Služby projektového 
manažéra“, ktorú ste vyhlásili 27. 04. 2015.  
1.       V zmluve uvádzate ako jednu z povinností dodávateľa: „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“. Prosím o upresnenie tejto povinnosti – je to súčasť manažmentu 
projektu alebo ide o odbornú stavebnú činnosť alebo je to činnosť, ktorá si vyžaduje 
každodennú osobnú prítomnosť a koordináciu na mieste realizácie projektu a pod. 
2.       Zároveň sa chcem opýtať, či môže referencie predložiť uchádzač nielen za seba ale aj 
za osoby, ktoré budú zodpovedné za vykonávanie odborných činností vyplývajúcich zo 
zmluvy.  
 
Odpoveď: 
 
K bodu 1.: 
Povinnosti odborného koordinátora v projekte Obnova NKP hrad Beckov s účasťou 
pracovníkov v evidencii nezamestnaných – vyžaduje každodennú prítomnosť:  
O  7:00 hod. zadelenie práce v mieste výkonu práce, koordinovanie prác v súlade s 
rozpočtom  a zásadami BOZP, komunikovanie a odsúhlasovanie spôsobu  realizácie, 
rozsahu a kvality vykonávaných prác s  odborníkom pre obnovu  pamiatok a s odborne 
spôsobilou osobou v stavebníctve, organizácia pomocných  prác vykonávaných 
zamestnancami v projekte v súvislosti s prácami vykonávanými dodávateľským spôsobom, 
zvolávanie pracovných porád a zabezpečovanie   kontrolných dní  s dotknutými subjektmi, 
predkladanie požiadavky na nákup a dodávky spotrebného a stavebného materiálu 
Objednávateľovi ( obci), riešenie postupov s KPÚ Trenčín, kontrolovanie dochádzky a 
vedenie pracovných listov jednotlivých zamestnancov, zodpovedanie za správne 
hospodárenie s majetkom obce v rámci projektu. 
Čo sa týka ostatných činností, vyžaduje sa tiež denná prítomnosť, resp.min. 3 dni v týždni. 
Pre doplnenie – projektový manažér tiež pripravuje súhrnné správy o projektoch z  
realizačného aj finančného pohľadu a zúčastňuje sa zasadnutia OZ. 
 
K bodu 2.: 
Uvedené referencie sa zrejme budú vzťahovať na Vašu firmu, pokiaľ máte subdodávateľov, 
uvediete ich v ponuke a predložia svoje referencie. Pokiaľ sa jedná o Vašich zamestnancov, 
predložíte potvrdenie, že sú zamestnancami Vašej firmy. 
 
 


