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VÝZVA 
na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky a pokyny na vypracovanie ponuky na 

poskytnutie služieb „Manažér monitoringu“  
(ďalej aj len „výzva“) 

 
podľa § 92 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

zákon o VO). V zmysle prechodného ustanovenia podľa §155 m ods.13 zákona o VO sa táto zákazka bude 
realizovať postupom podľa §9 ods.9 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1, písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z. 
 
Názov organizácie:      Stredná odborná škola obchodu a služieb 
Sídlo organizácie:         Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 
Zastúpený:     Ing. Jozef Koperdák 
IČO:                   37956124 
DIČ:                            2021874415 
 
Kontaktná osoba:    Ing. Jozef Koperdák  

 email:  director@sosnb.sk  
 Telefón: +421 456 855585   

 
2. Typ zmluvy:   

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších zmien a doplnkov – Obchodný zákonník. 

 
3. Názov predmetu obstarávania:  

Poskytnutie služieb: „Manažér monitoringu“. 
 
4. Slovník spoločného obstarávania (CPV):    

72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov 
 

5. Opis predmetu obstarávania:     
 
„Manažér monitoringu“ bude externe zabezpečovať služby monitorovania realizácie projektu 
s názvom „Učím sa to, čo budem potrebovať“ spolufinancovaného z Európskeho sociálneho 
fondu v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 
153/2014/1.1/OPV (ďalej aj len „Zmluva o NFP“) (objem finančných prostriedkov vyčlenených pre 
projekt: 189 554,04 EUR, poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR). 
 

 Manažér monitoringu počas realizácie projektu zabezpečí: 
   - príprava monitorovacích správ projektu, 
   - monitoring časovej a vecnej realizácie projektu, 
   - kontrolu dosahovaných výstupov a odpracovaných hodín na projekte, 
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   - identifikovanie problémov časovej a vecnej realizácie a návrh opatrení a pod. 

 
Rozsah práce je maximálne  180 osobohodín na projekt . 

 
6. Predpokladaná hodnota zákazky  

Predpokladaná cena zákazky „Manažér monitoringu“: 17,60 EUR/osobohodina s DPH. Cena za 
poskytnuté služby musí obsahovať všetky náklady uchádzača. 
Predpokladaná hodnota zákazky pre stanovený rozsah práce: 3168,00 EUR s DPH (2640,00 EUR 
bez DPH). 
  
Cena za poskytnuté služby musí byť stanovená v štruktúre: 
- cena bez DPH,  
- DPH a  
- cena s DPH.  
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na túto 
skutočnosť v ponuke upozorní.  
 
Predpokladaná hodnota zákazky vychádza z ceny, za ktorú sa obvykle poskytuje rovnaká alebo 
porovnateľná služba definovaná v predmete obstarávania. Cena je  obvyklá v danom mieste a 
čase, stanovená na základe telefonického prieskumu trhu. 

 
7. Miesto poskytovania predmetu zákazky:  
     Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, 968 01 Nová Baňa 
 
8. Rozdelenie predmetu: NIE 
 
9. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE 
 
10. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytovania služieb:  

Od podpisu zmluvy počas trvania projektu.  
Trvanie projektu: marec 2014 – august 2015, v celkovej dĺžke 18 mesiacov.  

                        
11. Lehota viazanosti ponúk: do 31.10.2014. 
 
12. Podmienky účasti uchádzačov: 
 

Osobné postavenie: 
 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 
písmeno f) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa 
§ 26 ods. 2 písmeno e) alebo ekvivalentnými dokladmi, resp. dokladmi podľa ods. 3 a ods. 4 zákona 
o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu – doklad 
o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky. 

 
Technická a odborná spôsobilosť: 
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Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti: 
- preukázateľne poskytnuté služby v predmete zákazky – v oblasti monitorovania projektov v 

hodnote minimálne 10 tis. EUR s DPH. Uchádzač tým dokladuje, že je schopný plniť predmet 
zákazky v požadovanom rozsahu a kvalite vzhľadom na jeho skúsenosti z oblasti predmetu 
zákazky. 

 
Ich splnenie preukáže predložením nasledujúcich dokladov, a to originálov alebo ich fotokópií: 
 
a) zoznamom poskytnutých služieb v oblasti monitorovania projektov za posledné roky 2011, 2012, 
2013 a 2014 s uvedením názvu a adresy odberateľa, termínu dodania, suma preukázateľne 
poskytnutých služieb (t.j. preukázateľne fakturovaná suma za uvedené zákazky), suma posytnutých 
služieb spolu.   
b) minimálne jednou potvrdenou referenciou v oblasti monitorovania projektov za posledné roky 
2011, 2012, 2013 a 2014 s uvedením názvu a adresy odberateľa, termínu dodania.   

 
V prípade, ak viacerí uchádzači predložia ponuky s rovnakou ponúkanou cenou, bude vybraný 
uchádzač, ktorý poskytoval služby monitorovania projektov s väčšou alokáciou finančných 
prostriedkov. 
 
13. Obsah ponuky :   

 Cenová ponuka vypracovaná podľa štruktúry uvedenej v bode 6; 

 Dokumenty slúžiace k splneniu podmienky účasti uvedené v bode 12; 

 Identifikácia uchádzača. 
 
14. Lehota na predkladanie ponúk: 

 lehota na predkladanie ponúk je do: 30.06.2014, 12:00 hod. V prípade doručenia poštou 
musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému obstarávateľovi. Dátum poštovej 
pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na podávanie ponúk nie je možné predložené 
ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno 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 
podávanie ponúk; 

 adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy; 

 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; 

 obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom 
obstarávania „Manažér monitorongu“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa 
a uchádzača. 

 
15. Kritéria na hodnotenie ponúk:   

Najnižšia cena - 100 % - cena za poskytnuté služby vrátane DPH. Kritériom na hodnotenie ponúk 
je: najnižšia celková cena za poskytovanie služieb. 

 
16. Podmienky financovania:  
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Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu, štátneho 
rozpočtu a vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľ prostredníctvom projektu 
s názvom: „Učím sa to, čo budem potrebovať“ (ITMS: 26110130696, celková výška rozpočtu: 
189 554,04 EUR). Platba za plnenie sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom, po 
poskytnutí služby, alebo jej častí na základe predložených faktúr. Lehota splatnosti faktúr nesmie 
byť kratšia ako 21 dní odo dňa doručenia do podateľne verejného obstarávateľa. Cena, uvedená 
v podpísanej zmluve je záväzná počas celého obdobia poskytovania služby. 

 
17. Doplňujúce informácie: 

1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ poverí zodpovednú osobu na 
vyhodnotenie ponúk.  

2) Lehota na oznámenie vybranej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi 
v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuka sa prijíma 
s odkladnou podmienkou, ktorá je – schválenie procesu VO poskytovateľom dotácie  pred 
podpisom zmluvy. 

3) Zodpovedná osoba na vyhodnotenie ponúk začne svoju činnosť pre účely hodnotenia 
splnenia podmienok účasti ako aj vyhodnotenia najúspešnejšej ponuky dňa 30.06.2014 
o 12.30 hod. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s tým uchádzačom, ktorý splnil všetky 
podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu na poskytnutie služby. Víťaz bude o svojom 
víťazstve upovedomený písomne a zároveň bude vyzvaný na podpis zmluvy.  

4) Verejný obstarávateľ do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk upovedomí písomne 
účastníkov obstarávania, ktorí v obstarávaní neuspeli, že ich ponuky sa odmietli, s uvedeným 
dôvodu a obchodným meno úspešného uchádzača.  

5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 
zrušiť v prípade ak: 

 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
v tejto výzve; 

 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 

 nebude predložená ani jedna ponuka. 
6) Uchádzači  nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.  
7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.  

 
 
V Novej Bani, dňa  16.06.2014       

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jozef Koperdák 
     riaditeľ školy 


