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V   Ý   Z   V  A  
podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov neskorších zmien a doplnkov na poskytnutie služby s názvom  

„ Vybudovanie stojísk v osídleniach MRK a sanácia nelegálnej skládky v meste Giraltovce, aktivita 
Externé riadenie projektu“. 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:  Mesto Giraltovce,  

Sídlo:    Dukelská 75, 087 01 Giraltovce  

IČO:     00321 982   

DIČ:     2020778760 

Telefón:   +421 54 7322447             +421 905 515071                    

Fax:         +421 54 7322301              

Stránkové hodiny: Pondelok – Piatok od 800 – 1530 

Kontaktná osoba:  Ing. Emil Mati                                        

e-mail: emil.mati@giraltovce.sk 

2.  Typ  zmluvy:  

Zmluva o dielo resp. mandátna zmluva podľa zákona č.513/1991 Z.z.. 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky:   

Mesto Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce 

4.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

Predmetom obstarania je záväzok poskytovateľa poskytnúť službu na pozícii „ Vybudovanie stojísk 
v osídleniach MRK a sanácia nelegálnej skládky v meste Giraltovce, aktivita Externé riadenie 
projektu“.    
 
Víťazný uchádzač – dodávateľ poskytne verejnému obstarávateľovi – objednávateľovi služby pre 
časti projektu v špecifikácii a množstve: 

 
Externý manažér projektu (externý projektový manažér) zabezpečí činností súvisiace 
s implementáciou projektu, a to:   
 
- Vypracovanie žiadostí o platbu 
- Vypracovanie monitorovacích správ projektu 
- Vypracovanie prípadných žiadostí o zmenu projektu 
- Finančné riadenie realizácie projektu 
- Kontrola dodržiavania rozpočtu projektu 
- Kontrola oprávnenosti výdavkov projektu 
- Spracovanie finančných dokladov pre platobný orgán 
- Pomoc pri účtovníctve, výkazníctve a archivácií 
- Administratívna podpora pri verejnom obstarávaní dodávateľa stavby a služieb 
- Kontrola zisťovaných protokolov a faktúr z hľadiska správnosti voči kontrolnému orgánu 
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- Zabezpečenie finančných tokov od implementačného orgánu k mandantovi 
- Zabezpečenie súpisu všetkých faktúr vrátane ich obsahovej náplne 
- Príprava materiálov na publicitu projektu 
- Zabezpečenie a spracovanie ďalších podkladov na základe požiadaviek príslušného fondu. 

 
           Poskytovateľ služby odpracuje na predmete zákazky 140 hodín. 
 
Predpokladaná cena  je 1 236,67 EUR bez DPH alebo 1 484,00 EUR s DPH za celý predmet 
zákazky, ktorý je popísaný vyššie a na 140 hodín práce. 
 
Uchádzači spracujú cenu za poskytnutú službu v € v členení bez DPH, výška DPH, cena vrátane 
DPH.  Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Ponúkaná cena 
zákazky bude ocenená súčinom jednotkovej ceny za hodinu vykonanej práce a počtom hodín 
vykonanej práce. 
 
Slovník spoločného obstarávania:  72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov 

 
5.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nepripúšťa sa.  

6.  Variantné riešenie: Nepripúšťa sa. 

7.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: Do 30.06.2018.  

8.  Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:  

a) dňa 16.10.2017 do 9 hod. 
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese,    
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. Ponuka uchádzač vloží do  

samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať: 
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1; 
- adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta 

podnikania uchádzača; 
- označenie súťaže je „Súťaž Výstavba stojísk  - Neotvárať“ , heslo je „Externý manažér“.  

 
Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Ponuky po predložení nie je možné meniť ani 
dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. 
Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj 
po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. 
 

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 
úspešného uchádzača. 

9.   Lehota viazanosti ponúk:  do 30.11.2017. 

10. Podmienky financovania:  Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Európskej únie, 
štátneho rozpočtu a vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa prostredníctvom 
projektu s názvom: „ Vybudovanie stojísk v osídleniach MRK a sanácia nelegálnej skládky v meste 
Giraltovce, aktivita Externé riadenie projektu“. 
 
Poskytovateľovi služby sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať 
formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 90 dní po splnení 
predmetu zmluvy resp. jej ucelenej časti.  Cena uvedená v podpísanej zmluve je záväzná počas 
celého obdobia poskytovania služby.  
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11. Podmienky účasti:  Uchádzač vo svojej ponuke predloží kópiu dokladu o oprávnení podnikať, 
v  ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie 
požadovaného predmetu zákazky resp. iný relevantný dôkaz o právnej spôsobilosti na predmet 
zákazky. 
 

12. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

     Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH/bez DPH za celý predmet zákazky.  
     Uchádzač s najnižšou cenou bude vyhodnotený ako úspešný. 
 
     Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 16.10.2017 o 10.30 hodine v kancelárii oddelenia výstavby 
Mestského úradu v Giraltovciach, ulica Dukelská 75. Uchádzači musia splniť podmienky súťaže 
a podmienky účasti. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo 
neúspešnosť ich ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie zmluvy podľa bodu 2. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania, alebo obstarávanie zrušiť 
v prípade, ak: 
- Nebude predložená ani jedna ponuka,  
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- Ani jedna z predložených ponúk nebude nezodpovedať určeným požiadavkám, 
- Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie, 
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak  ponúkaná cena  na predmet zákazky  bude vyššia 

ako  4 000,- EUR bez DPH.  
 
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 

 

V Giraltovciach dňa  27.09.2017. 

 

                                                       .........................………………………............................             

               Mgr. Ján Rubis   
               primátor mesta  
 

 

 

 

 

 

 

 

Výzva zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa dňa 27.09.2017. 


