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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY  

podľa ust. § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov     Obec Dedačov 

IČO     00322920 

DIČ     2021232532 

Sídlo     Dedačov 28, 067 12 Koškovce 

Telefón     +421 57 779 73 40 

Elektronická pošta   dedacov@pobox.sk 

Kontaktná osoba   Ing. Peter Pichoňský - starosta obce 

 

Názov predmetu zákazky: Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej 

udržateľnosti projektu s názvom: „Úprava – rekonštrukcia 

verejného parku v obci Dedačov“ financovaného z Programu 

rozvoja vidieka 2014 – 2020 v rámci oparenia: 7 – Základne 

služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, 

podopatrenia: 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, 

zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr 

malých rozmerov vrátane investícií do energie z 

obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do 

vytvárania zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov 

infraštruktúr malých rozmerov. 

 

Postup obstarávania:     zákazka podľa § 9 ods. 9 Zákona o VO 

 

Vymedzenie predmetu zákazky: Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti 

environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu 

„Úprava – rekonštrukcia verejného parku v obci Dedačov“ 

v zmysle príslušných noriem a predpisov.  

 

Stručný opis predmetu zákazky:  príloha č. 1 výzvy 

 

Predpokladaná hodnota:   3 165,00 EUR bez DPH 

 

Predpokladaný termín prác:   Verejný obstarávateľ požaduje realizovať služby počas celej 

doby implementácie projektu.  

 

Predpokladaná doba realizácie:   v súlade s časovým harmonogramom realizácie projektových 

aktivít projektu vyjadrené úspešným uchádzačom o NFP 

 

Typ zmluvy:  Zmluva o poskytnutí služieb  podľa § 269 ods. 2 Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov. 
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Uzatvorenie zmluvy: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi 

výsledok obstarávania a zašle mu návrh zmluvy na 

poskytnutie služby. 

 

Podmienky účasti:    - predloženie cenovej ponuky (vzor – príloha č. 2 výzvy) 

- doklad o oprávnení poskytovať služby súvisiace    

  s predmetom zákazky (napr. internetový výpis    

  z obchodného registra, živnostenského registra a pod.) 

 

Predkladanie ponúk: Uchádzač predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne na 

adresu: Obec Dedačov, Dedačov 28, 067 12 Koškovce 

v zalepenej obálke s názvom: „Poradenstvo Dedačov, 

podopatrenie 7.2 – neotvárať“.  

 

Lehota na predkladanie  

cenových ponúk:       09.02.2016 do 12.00 hod. 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena v EUR s DPH 

 

 

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte svoju ponuku v požadovanom 

termíne. 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

        .......................................... 

                Ing. Peter Pichoňský 

                 starosta obce 
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Príloha č.1  výzvy: OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 

 Zabezpečenie poradenstva v oblasti finančného riadenia projektov a vedenia  účtovníctva 

prijímateľa 

 Spolupráca s technickým zástupcom pri riadení projektu a poskytovanie súčinnosti 

projektovému manažérovi 

 Súčinnosť pri poskytovaní informácií týkajúcich sa finančnej realizácie projektu – finančný 

pokrok na projekte 

 Kontrola čerpania rozpočtu na jednotlivé aktivity  

 Spolupráca pri predbežnej finančnej kontrole jednotlivých faktúr predložených 

dodávateľmi/zhotoviteľmi (matematická kontrola, množstvá a jednotkové ceny, celkové 

ceny, z pohľadu finančného) 

 Sledovanie čerpania jednotlivých položiek výkaz výmer voči zmluve s dodávateľom  

 Kontrola náležitostí faktúr a účtovných dokladov v zmysle zákona o účtovníctve/zákona 

o DPH 

 Spolupráca pri spracovaní jednotlivých dokladov o úhrade faktúr (výpisy z účtu) 

 Spolupráca s bankou pri čerpaní úveru na projekt 

 Sledovanie čerpania jednotlivých položiek projektu podľa ekonomickej klasifikácie a 

predmetu podpory 

 Spracovanie podkladov k žiadosti o platbu – účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná 

dokumentácia, zoznam deklarovaných výdavkov 

 Spolupráca pri zaúčtovaní všetkých záväzkov a pohľadávok viažucich sa  na projekt 

 Spolupráca pri vytvorení samostatných analytických účtov pre daný projekt, resp. inej 

identifikácie projektu v rámci účtovného rozvrhu 

 Príprava podkladov pre účtovanie účtovných prípadov prijímateľa osobitne pre projekt 

 Odborná pomoc a konzultácie pri účtovaní projektu 

 Zabezpečenie spracovania obratov hlavnej knihy pre projekt na konci každého mesiaca, 

predloženie v rámci kontroly na mieste 

 Evidencia saldo/konta jednotlivých dodávateľov v rámci projektu 

 Evidencia účtovných zápisov podľa projektu vrátane zaradenia do majetku 

 Spolupráca pri zabezpečovaní poistenia majetku nadobudnutého z NFP 

 Odborné poradenstvo pri zabezpečovaní súladu implementácie projektu s ustanoveniami 

zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 Odborné poradenstvo pri zabezpečovaní súladu implementácie projektu s ustanoveniami 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, zákona č. 137/2010 Z. z.  o ovzduší v znení neskorších 

predpisov 

 Odborné poradenstvo pri zabezpečovaní súladu implementácie projektu s ustanoveniami 

zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny 
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Uchádzač: 

 

 

 

 

 

......................................................                  

 

Obec Dedačov 

Dedačov 28 

067 12 Koškovce 

 

 

CENOVÁ  PONUKA 

 

Názov predmetu zákazky: 

Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu s názvom: „Úprava – 

rekonštrukcia verejného parku v obci Dedačov“. 

 

Činnosť Cena za hodinu 

v EUR bez DPH 

Celkový 

počet hodín 

Celková cena   

v EUR bez DPH 

Poskytnutie služieb v oblasti 

environmentálnej a 

ekonomickej udržateľnosti 

projektu 

 140  

 

Cena v EUR bez DPH (u neplatcu cena konečná)  

DPH   

Cena v EUR s DPH:      

 

Ponúknutá cena ........................................................................ je uvedená ako konečná zmluvná cena 

vrátane všetkých nákladov a výdavkov súvisiacich s predmetom zákazky. 

 

V ....................................................   dňa ............................. 

 

 

 

 

 

 

      

          ––––––––––––––––––––––––––––––– 
        pečiatka a podpis 
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