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Výzva na predloženie cenovej ponuky na výber dodávateľa 

zákazky Externé riadenie projektu „Sanačné práce na nelegálnej 

skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho 

odpadu v obci Vyšná Jedľová 

 

Obec Vyšná Jedľová ako verejný obstarávateľ podľa §7 zákona 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní realizuje prieskum trhu 

na výber dodávateľa zákazky s nízkou hodnotou Externé riadenie 

projektu „Sanačné práce na nelegálnej skládke a dobudovanie 

systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Vyšná 

Jedľová“. 

 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytnúť klientovi poradenstvo a služby 

v oblasti riadenia a implementácie projektu „Sanačné práce na 

nelegálnej  skládke a dobudovanie systému na zber a odvoz 

komunálneho odpadu v obci Vyšná Jedľová“ v súlade s Príručkou pre 

prijímateľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcia 

európskych programov, odbor inklúzie marginalizovaných rómskych 

komunítpre prioritnú os 6, počte 141 osobohodín. Poskytovateľ 

poskytne verejnému obstarávateľovi služby externého manažmentu, 

ktoré budú zahŕňať nasledovné činnosti: 

- Vypracovanie žiadostí o platbu vrátane všetkých činností 

s tým súvisiacich (napr. zber dát, údajov a informácií 

potrebných k vypracovaniu žiadosti o platbu, poskytovanie 

súčinnosti pri overovaní reálneho dodania služieb/prác, 

poskytovanie komplexných informácii verejnému 

obstarávateľov, vypracovanie ŽoP a jej odoslanie 

v systéme ITMS2014+, doplnenie ŽoP a pod.) 

- Vypracovanie monitorovacích správ projektu vrátane 

všetkých činností s tým súvisiacich (napr. výročnej 

monitorovacej správy a záverečnej monitorovacej správy – 

zber dát, údajov a informácií potrebných k vypracovaniu 

MS, kontrola úplnosti príloh prikladaných k MS, 
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vypracovanie MS v ITMS2014+ a jej odoslanie, doplnenie MS 

a pod.) 

- Vypracovanie žiadosti o zmenu projektu(zber dát, údajov 

a informácií potrebných k vypracovaniu žiadosti o zmenu, 

kontrola úplnosti a obsahovej správnosti príloh, 

doplnenie žiadosti o zmenu projektu, poskytovanie 

komplexných informácií prijímateľovi a pod.) 

 

 

CPV kód zákazky: 

72224000-1 – Poradenstvo pri riadení projektov 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 

1 398,25 Eur bez DPH 

 

Obsah cenovej ponuky: 

     Požadujeme, aby cenová ponuka uchádzača obsahovala 

identifikačné údaje uchádzača, celkovú cenu bez DPH, celkovú 

cenu s DPH a informáciu o tom, či ste/ nie ste platcom DPH. 

 

 

Podmienky predkladania cenových ponúk:  

Cenovú ponuku doručte poštou alebo osobne na adresu: 

Obec Vyšná Jedľová 

Vyšná Jedľová 33 

089 01  Svidník. 

Cenovú ponuku vložte do nepriehľadnej obálky s označením: 

„Cenová ponuka – externé riadenie“ a doručte najneskôr do 

20.3.2017 do 16.00 hod. 

 

Kritérium výberu úspešného uchádzača: Najnižsia celková cena 

zákazky (najnižšia celková cena s DPH). 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Čepan 

        starosta obce 

 

 


