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spracovaná v zmysle § 9 ods.9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") 

1 . Predmet zákazky : 
"Služby externého manažmentu pre projekt s názvom "Vzdelávanie semorov v meste 
Čadca"." 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa : 
Názov: Mesto Čadca 
Sídlo: Námestie slobody 30, 022 Ol Čadca, Slovensko 
Štatutárny zástupca : Ing. Milan Gura, primátor mesta 
IČO: 00313971 
DIČ : 2020552974 
Kontaktná osoba : 
Telefón: 
E-mail: 

3. Opis a rozsah zákazky : 

RNDr. Miloslav Šulgan 
041 430 22 13 
miloslav.sulgan@mestocadca.sk 

Kódy podľa hlavného slovníka verejného obstarávania: 

79421100-2 Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce 

72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov 

79412000-5 Poradenské služby pre finančné riadenie 

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spojených s riadením a administráciou projektu s 
názvom "Vzdelávanie seniorov v meste Čadca" (ďalej len "projekt"). Verejný obstarávate!' 
požaduje poskytnutie služieb projektového manažmentu v rozsahu zadávania úloh a riadenia 
členov riadiaceho a administratívneho tímu projektu, kontroly plnenia zmluvy o nenávratnom 
finančnom príspevku uzavrete s jeho poskytovateľom, organizácii a riadení pracovných 
stretnutí projektového tímu projektu za účelom riadenia realizácie jednotlivých aktivít 
projektu minimálne jeden krát do mesiaca, schvaľovaní návrhov dodatkov k uzavretým 
zmluvám pre zabezpečenie aktivít projektu, poskytnutí efektívnej súčinnosti pri spracovaní 
žiadosti o platbu, koordinácii vypracovania monitorovacích správ a záverečnej správy 
projektu v spolupráci s finančným manažérom projektu a manažérom monitorovania projektu, 
zabezpečení zberu, kontroly a archivácie pracovných výkazov riadiaceho, administratívneho a 
odborného personálu projektu (lektori vzdelávania), kontrole dokumentácie k projektu 
(pravidelná podporná dokumentácia zasielaná riadiacemu orgánu - účtovná dokumentácia, 
pracovné výkazy, dokumentácia z verejného obstarávania, výstupy z aktivít projektu potrebné 
k monitorovacej správe), organizačnom zabezpečení implementácie jednotlivých činností 

projektu a zabezpečení dosahovania čiastkových výstupov v rámci aktivít projektu v 
maximálnom rozsahu 200 hodín v rámci realizácie projektu. 
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Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie služieb finančného manažmentu v rozsahu 
výkonu kontroly čerpania rozpočtu projektu, vypracovania žiadostí o platbu pre poskytovateľa 
finančnej podpory, prípravy finančných podkladov pre monitorovacie správy a záverečnú 
správu, sledovania čerpania jednotlivých položiek rozpočtu projektu, sledovania celkového 
finančného čerpania projektu, prípravy a pravidelnej kontroly napÍňania finančného plánu 
projektu, kontroly realizovaných finančných operácií, prípravy tabuliek priebežného čerpania 
rozpočtu projektu a rozpočtových položiek projektu, súčinnosti s účtovníkom a mzdovým 
účtovníkom projektu na príprave dokumentácie k žiadostiam o platbu, sledovania počtu 
odpracovaných hodín riadiacich, administratívnych a odborných kapacít v súlade s rozpočtom 
projektu v maximálnom rozsahu 200 hodín v rámci realizácie projektu. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky spolu: 7106,67 EUR bez DPH 

5. Typ zmluvy: Rámcová dohoda na poskytnutie služieb uzavretá podľa§ ll zákona o verejnom 
obstarávaní a podľa § 269 Obchodného zákonníka. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Názov: Mesto Čadca 
Sídlo : Námestie slobody 30, 022 Ol Čadca, Slovensko 

7. Variantné riešenie: 
Neumožňuje sa. 

8. Termín plnenia : 
01/2014- l 0/2014 

9. Hlavné podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa 

a z projektu EÚ Európsky sociálny fond operačný program "Vzdelávanie". 

10. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky: 
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej ponuky 
a jej príloha: 

č. I. - Návrh uchádzača na plnenie kritérií -Projektový manažér 
č. 2. - Návrh uchádzača na plnenie kritérií- Finančný manažér 

ll. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky: 
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť do 23.1.2014 do 15:00 hod. miestneho 
času . Cenová ponuka bude doručená elektronickou poštou, poštou alebo osobne v listinnej 
forme na adresu: 

Názov: 
Adresa: 
Elektronická adresa: 

EVMI, s. r. o. 
Rudina 371, 023 31 Rudina, Slovensko 
obstaravanie@evmi.sk 

Uchádzač, ktorý predkladá ponuku v listinnej podobe, vloží ponuku do samostatného 
nepriehľadného obalu (ďalej len "obálka"). Obálka s ponukou musí byt' uzatvorená, prípadne 
zapečatená, zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi: 
-adresa uvedená v bode ll tejto výzvy, 
- adresa uchádzača Ueho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
- označenie "verejná súťaž- neotvárat"', 
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- označenie heslom verejného obstarávania "Služby externého manažmentu pre projekt s 
názvom "Vzdelávanie seniorov v meste Čadca"." 

12. Podmienky účasti uchádzačov: 
Oprávnenie realizovať predmet zákazky (kópia vyp1su z Obchodného registra). Úspešný 
uchádzač doloží originál alebo overenú kópiu výpisu z Obchodného registra 

13. Kritéria rta vyhodnotenie predložených cenových ponúk: najnižšia cena za osobohodinu 
poskytovania služieb s DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť v predloženej ponuke. 
Uchádzač uvedie v návrhu na plnenie kritérií aj cenu s DPH za celý predmet zákazky, ktorá 
bude pre úspešného uchádzača predstavovať maximálnu hodnotu rámcovej dohody uzavretej 
na základe tohto postupu zadávania zákazky. 

14. Lehota viazanosti ponúk: 
31.3.2014 

V Čadci, dňa 15.1.2014 -----------------~--
Ing. Miloš~~~elý 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 
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Príloha č. 1 - Cenová ponuka - Projektový manažér 

Názov zákazky: "Služby externého manažmentu pre projekt s názvom "Vzdelávanie 
seniorov v meste Čadca". 

Obchodné meno subjektu: 

Uchádzač je platcom DPH: áno/nie* 

Označenie 

oceňovanej Opis oceňovanej položky Počet osobohodín Cena za položku 
položky 

1 
Cena za osobohodinu 1 
poskytnutých služieb s DPH 

eur 

2 
Cena za celý predmet zákazky 

eur 
s DPH 

v Dňa Meno, priezvisko a podpis štatutárneho 
zástupcu, resp. oprávnenej osoby 
subjektu: 

-
* nehodiace sa prečiarknite 
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Príloha č. 2- Cenová ponuka- Finančný manažér 

Názov zákazky: "Služby externého manažmentu pre projekt s názvom "Vzdelávanie 
seniorov v meste Čadca". 

Obchodné meno subjektu: 

Uchádzač je platcom DPH: áno/nie* 

Označenie 
oceňovanej Opis oceňovanej položky Počet osobohodín Cena za položku 

položky 

1 
Cena za osobohodinu 1 
poskytnutých služieb s DPH 

eur 

2 
Cena za celý predmet zákazky eur 
s DPH 

v Dňa Meno, priezvisko a podpis štatutárneho 
zástupcu, resp. oprávnenej osoby 
subjektu: 

-
* nehodiace sa prečiarknite 
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