
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
pre zákazku podľa §9 ods. 9. Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Verejný obstarávateľ: Obec Babinec 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov organizácie:  Obec Babinec  
Sídlo organizácie:  Babinec č. 6, 980 26 Babinec 
IČO:  00649678 
Zastúpená:         Bc. Jaroslavom Bendom, starostom obce 
 
Kontaktná adresa pre proces VO (adresa doručovania) 
PROCURE – CARE s.r.o.  T. Ružičku 2184/11, 010 01 Žilina 
Kontaktná osoba pre VO: Ing. Michaela Donovalová 
Mobil:  +421948 320 400 
email:  obstaravanie@obstaravanie.com         
 
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní 
Podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 
 
3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov 
Nie. 
 
4. Názov predmetu zákazky 
Externý projektový manažment pre projekt Rekonštrukcie ihrísk obce Babinec  
 
5. Druh zákazky 
Zákazka na poskytovanie služby 
 
6. Hlavné miesto poskytnutia služby 
Obec Babinec 
 
7. Výsledok verejného obstarávania 
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo uzatvorená podľa § 
536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
Návrh obchodných podmienok tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy. 
 
8. Opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb externého manažmentu – finančný manaž-
ment a monitoring projektu „Rekonštrukcie ihrísk obce Babinec“, realizovaný v rámci 
Programu rozvoja vidieka pre roky 2014 – 2020. 
 
9. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet zákazky: 
72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov 
 
10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH 
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená v zmysle bodu 2.3.1 Oprávnené výdavky  
Výzvy 12/PRV/2015, t.j. max. 8% z celkových výdavkov na prípravné práce projektu. 
 
Predpokladaná hodnota: 8 083,71 € bez DPH   
 
11. Trvanie zmluvy a podmienky uzatvorenia zmluvy 
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11.1 do 8 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
11.2 verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý 
nemá v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. 
  
12. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania 
12.1. Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Programu rozvoja vidieka pre 
roky 2014 – 2020.   
12.2. Verejný obstarávateľ neposkytne úspešnému uchádzačovi preddavok, ale fakturá-
cia bude prebiehať v etapách: 
a) 50% z odmeny po predložení a schválení prvej priebežnej správy  
b) 50% z odmeny po predložení a schválení záverečnej monitorovacej správy  
12.3. Dohodnutú zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi 
bezhotovostným platobným stykom na základe predloženej faktúry za preukázateľne 
poskytnutej služby.  
12.4. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného doručenia objednávateľo-
vi/verejnému obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje 
za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet 
úspešného uchádzača 
 
13. Podmienky účasti 
13.1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa 
zápisu do profesijného alebo obchodného registra. 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 
ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo 
každý člen skupiny dodávateľov jedným zo spôsobov nasledovne: 
a) predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 e) ZOVO - dokladom o oprávnení dodávať 
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
b) podľa § 32 ods. 11 čestným vyhlásením, že spĺňa podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 
písm. f) ZoVO, 
c) zápisom do Zoznamu podnikateľov, ktorý je vedený podľa § 128 ZoVO. 
 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie uve-
dených dokladov v origináli alebo ako ich osvedčenej kópie spolu s predložením ponuky. 
V prípade predloženia čestného vyhlásenie bude verejný obstarávateľ od úspešného 
uchádzača požadovať originál alebo osvedčenú kópiu dokladu podľa bodu 13.1 a) v le-
hote nie kratšej ako 5 pracovných dní od zaslania informácie o výsledku vyhodnotenia 
ponúk. 
 
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 140a ZoVO. V prípade, že uchádzač je 
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 
Odôvodnenie požiadavky: požiadavka bola stanovená v súlade s platnou legislatívou. 
 
13.2 Finančné a ekonomické postavenie v zmysle § 27 
Nevyžaduje sa. 
13.3 Technická, alebo odborná spôsobilosť v zmysle § 28 
Nevyžaduje sa. 
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13.4 Uchádzač predloží požadované doklady podľa bodu 13.1 tejto výzvy. Ak uchádzač 
nesplní požiadavku podľa tohto bodu, nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia. 
 
14. Požiadavky na predmet zákazky 
Verejný obstarávateľ požaduje nasledujúci rozsah činností: 
- zaškolenie pracovníkov účtovníctva a pracovníkov vstupujúcich do projektu na povin-
nosti voči riadiacemu orgánu, 
- spracovanie finančných tabuliek, 
- spracovanie záverečného vyúčtovania projektu, 
- príprava interného plánu finančného čerpania, 
- kontrola správnosti účtovných dokladov 
- spracovanie žiadostí o platbu 
- kontrola čerpania rozpočtu a oprávnenosti výdavkov 
- komunikácia s riadiacim orgánom v záležitostiach rozpočtu a financovania projektu 
- kompletný finančný manažment projektu 
- komplexný monitoring projektu a vykonávaných činností, 
- príprava návrhov žiadostí o realizáciu zmien v projekte, 
- odborné konzultácie pri riadení projektu, 
- zabezpečenie správnej realizácie vecnej a obsahovej stránky projektu, 
- sumarizácia a vyhodnotenie podkladov pre spracovanie monitorovacích správ, 
- pravidelné vyhodnotenia plnenia aktivít projektu, 
- spracovanie priebežných a záverečnej monitorovacej správy, 
- spracovanie Žiadostí o platbu 
- spracovanie podporných dokumentov projektu. 
 
Celková ponuková cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky nevyhnutné a po-
trebné aktivity na ukončenie procesu implementácie projektu. 
 
15. Možnosť predloženia variantných riešení 
Neumožňuje sa predkladať variantné riešenia. Ponuka musí byť predložená na požado-
vaný predmet zákazky a taktiež na celý predmet zákazky, nie iba na určité časti služby. 
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 
 
16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. 
V prípade rovnosti cien uchádzačov bude úspešná ponuka uchádzača, ktorý predložil 
ponuku v kratšom časovom termíne. 
 
17. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ  
VO/02/2016 
 
18. Lehota na predkladanie ponúk 
20.01.2016 do 16:00 h. 
 
19. Spôsob predkladania ponúk 
Ponuky sa predkladajú len v elektronickej podobe ako scany dokumentov a zasielajú 
sa na adresu: obstaravanie@obstaravanie.com  
Predmet: „Externý projektový manažment pre projekt Rekonštrukcie ihrísk obce Babinec“ 
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20. Obsah ponuky 
Ponuka musí obsahovať nasledovné: 
20.1 Doklady a dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa 
bodu 14. tejto výzvy. 
Uchádzač, ktorý predložil ponuku v elektronickej podobe ako scany originálov/alebo 
overené kópie a stane sa úspešným uchádzačom, predloží originály alebo overené kópie 
týchto dokumentov na základe výzvy verejného obstarávateľa v lehote ním určenej. 
20.2 Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 2) určeného verejným obstarávateľom na hod-
notenie ponúk. 
V prípade elektronicky predloženej ponuky uchádzač predloží podpísaný návrh na plne-
nie kritéria vrátane identifikačných údajov ako scan originálu. 
Odporúča sa, aby uchádzač predložil ponuku na samostatnom liste. 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu 
celkom. 
20.3 Podpísaný a o identifikačné údaje doplnený návrh zmluvy (Príloha č. 1 tejto výzvy). 
 
21. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky 
Štátny jazyk, slovenský jazyk. 
 
22. Informácia o vyhodnotení ponúk 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu 
o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. Verejný 
obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zákazku, ak nedostane aspoň tri ponuky na 
predmet zákazky. 
 
23. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
Do termínu 60 dní odo dňa predkladania ponúk. 
 
24. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk 
13.01.2016 
 
Súlad so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
potvrdzuje: 
 
 
 
 
 
 
V Žiline, dňa : ............................................          Ing. Michaela Donovalová 
       osoba zodpovedná  za verejné obstarávanie 
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Príloha č.1 
 

Zmluva o poskytovaní služieb  
Externý manažment projektu Rekonštrukcie ihrísk obce Babinec 

realizovaný v rámci Programu rozvoja vidieka pre roky 2014 – 2020 
 

ZMLUVA O DIELO  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení ne-

skorších predpisov azákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní  
a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1 Objednávateľ:  Obec Babinec 
Sídlo:    Babinec č. 6, 980 26 Babinec 
IČO:    00649678 
DIČ:    2021275520 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka 
Číslo účtu:    
Zastúpená:   Bc. Jaroslavom Bendom, starostom obce 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
1.2 Zhotoviteľ:  
Sídlo:  
Zastúpený:  
bankové spojenie:  
číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach 
Zapísaný:  
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
(ďalej spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo 
„zmluvná strana“) 
 

Preambula 
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré 
realizoval verejný obstarávateľ postupom podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o ve-
rejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších práv-
nych predpisov (ďalej len „ZoVO“) na predmet zákazky „Externý manažment projektu 
Rekonštrukcie ihrísk obce Babinec“, ktorá bola zverejnená na web sídle objednávate-
ľa. 
 
2. Zmluvné strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich záväzkový 
vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať týmto zákonom. 
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3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu 
zmluvy. Právna subjektivita zhotoviteľa je preukázaná výpisom z Obchodného regis-
tra...................................... 
 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom zmluvy je externý  manažment projektu: Rekonštrukcie ihrísk obce 
Babinec. 
 
1.2 Predmet  zmluvy  zahŕňa vypracovanie žiadostí o platbu  a pravidelných  monitoro-
vacích sprav  projektu  počas celej doby  platnosti  zmluvy  o poskytnutí  nenávratného 
finančného príspevku  vrátane  ostatnej  súvisiacej dokumentácie. 
 

Čl. II 
Povinnosti zmluvných strán 

 
2.1 Poskytovateľ   sa  zaväzuje  vypracovať žiadosti o platbu  a pravidelné monitorovacie 
správy  vrátane  ostatnej súvisiacej dokumentácie k projektu „Rekonštrukcie ihrísk obce 
Babinec“. 
 
2. 2 Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že vyvinie maximálnu starostlivosť o žia-
dosť vo všetkých etapách jej realizácie. Starostlivosť poskytovateľa sa  končí až posled-
nou platbou   zo   strany   objednávateľa. 
 
2.3 Objednávateľ  sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu diela uvedenú v 1. 3. 
 
2.4. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach súvisia-
cich s realizáciou tejto zmluvy, ako aj o všetkých skutočnostiach a informáciách získa-
ných  od objednávateľa. 
 
2.5 Objednávateľ sa zaväzuje,  že zachová mlčanlivosť vo všetkých   záležitostiach  súvi-
siacich s odborným poradenstvom poskytovateľa. 
 
2.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne poskytovateľovi pravdivé a neskreslené in-
formácie o projektovom zámere, ako aj o subjekte v rozsahu zodpovedajúcom požado-
vanej odbornej pomoci a vytvorí tým poskytovateľovi podmienky pre výkon jeho čin-
nosti v zmysle tejto zmluvy. 
 
2.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytovateľovi poskytne účinnú súčinnosť, a to najmä   
sprístupnením nevyhnutných podkladov, dokladov, potrebnej dokumentácie a vyčlene-
ním potrebného okruhu pracovníkov, ktorí budú priamo zainteresovaní   na  realizácii 
resp.  riešenie úloh vyplývajúcich z prípravy žiadosti o platbu a pod. 
 
2.8 V prípade, že objednávateľ' v priebehu realizácie diela zmení zadanie, je povinný toto 
prejednať s poskytovateľom. Pokiaľ by zmeny zadania mali dopad na niektoré ustano-
venia tejto zmluvy, zmluvné strany sú o tom povinní spísať písomný dodatok k tejto 
zmluve. 
 



VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
pre zákazku podľa §9 ods. 9. Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Verejný obstarávateľ: Obec Babinec 

 
Čl. III 

Cena diela a platobné podmienky 
 

3.1. Cena za dielo vyplýva z ponuky zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní, je 
stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych 
predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších právnych predpisov, ako cena konečná, maximálna a ne-
menná okrem prípadov uvedených v bode 3.4. tejto zmluvy, vo výške: 
 
Cena bez DPH ................................................. Eur (slovom:.............................................EUR) 
DPH 20% .........................................................Eur  (slovom:.............................................EUR) 
Cena spolu s DPH ............................................Eur (slovom:.............................................EUR) 
 
3.2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za dielo na základe dvoch čiastkových  fak-
túr vystavené zhotoviteľom a doručené objednávateľovi. 
 
3.3 Prvá čiastková faktúra bude vystavená po vykonaní cca 50% služieb. 
 
3.4 Dohodnutú zmluvnú cenu za uskutočnené práce uhradí objednávateľ zhotoviteľovi 
bezhotovostným platobným stykom, bez poskytnutia preddavku na základe predloženej 
faktúry za preukázateľne uskutočnené práce po ich vykonaní max. do 60 kalendárnych 
dní odo dňa doručenia faktúry. 
 
3.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani  
z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov. Ak faktúra nebude obsaho-
vať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej 
správne vystavená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracova-
nie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo pre-
pracovanej faktúry objednávateľovi. 
 
3.6 V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru 
v termíne splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej 
sumy za každý aj začatý deň omeškania. 
 

ČI. IV 
Osobitné dojednania 

4.1 Zhotoviteľ nie je v omeškaní počas doby, za ktorú je objednávateľ v omeškaní s po-
vinnosťou poskytnúť súčinnosť a odovzdať zhotoviteľovi vyžiadané dokumenty, a počas 
doby, za ktorú je objednávateľ v omeškaní s povinnosťou zaplatiť zhotoviteľovi odmenu 
alebo jej časť podľa tejto zmluvy. 
 
4.2 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých alebo všetkých svojich povin-
ností podľa zmluvy tretiu osobu a za tým účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou po-
trebnú zmluvu. Za výkon činnosti osoby zodpovedá zhotoviteľ vo vzťahu k objednávate-
ľovi ako by konal on sám. 
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4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy neuzavrie  s treťou osobou inú 
zmluvu na  externý manažment. V prípade, že objednávateľ poruší povinnosť uvedenú 
v tomto bode zmluvy, je  objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť zmluvnú pokutu 
vo výške 50% z dohodnutej ceny diela v zmysle Čl. III. 
 

ČI. V 
Záverečné ustanovenia 

 
5.1 V prípade, ak objednávateľ predloží poskytovateľovi nesprávne údaje a podklady, 
poskytovateľ nezodpovedá za prípadné následky a škody, ktoré by týmto objednávate-
ľovi vznikli. 
 
5.2 Poskytovateľ súhlasí so šírením diela podľa predmetu zmluvy len pre potreby ob-
jednávateľa. 
 
5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje k diskrétnemu používaniu informácií. 
 
5.4 Pri tvorbe  žiadosti o platbu a monitorovacích prác bude poskytovateľ vychádzať z 
podkladov, dodaných objednávateľom. Poskytovateľ za prípadné chyby v podkladoch 
nezodpovedá. 
 
5.5 Súčasne si poskytovateľ vyhradzuje právo používať predmet zmluvy pre ďalšie akti-
vity, nadväzujúce na túto žiadosť. 
 
5.6 Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje, že umožní oprávneným kontrolným zamestnan-
com uskutočňovať kontrolu účtovných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s reali-
záciou vyššie uvedeného projektu, a to počas trvania projektu a 5 rokov po skončení 
realizácie schváleného projektu (5 rokov po poslednej platbe). 
 
5.7 Vzťahy neupravené ustanoveniami tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 
 
5.8 Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými stranami. 
 
5.9 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po splnení všetkých nasledovných podmienok: 
a) schválením žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) od Pôdo-
hospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „PPA“),  
b) po doručení výsledku schválenia procesu verejného obstarávania, ktorým  bol vybra-
ný zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy, o tom objednávateľ zhotoviteľa písomne upove-
domí do 14 dní, 
c) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
5.10 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich identických rovnopisoch, z ktorých objedná-
vateľ dostane štyri rovnopisy a zhotoviteľ dva rovnopisy. 
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5.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna, 
túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná 
voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany 
vyjadrujú svojimi podpismi tejto zmluvy. 
 
Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 
 
V .........................., dňa ........ 2016    V ....................., dňa ........2016 
 
 
 
 
 
...........................................................                                   ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
pre zákazku podľa §9 ods. 9. Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Verejný obstarávateľ: Obec Babinec 

Príloha č. 2 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
Externý manažment projektu Rekonštrukcie ihrísk obce Babinec 

 
 
Uchádzač:    ................................................................................................................... 

Adresa sídla:    ................................................................................................................... 

IČO:     ................................................................................................................... 

Cena za celý predmet zákazky: 

Cena     .........................................................................................v EUR bez DPH 

DPH 20%   ........................................................................................................v EUR 

Cena     ...................................................................................v EUR vrátane DPH 

Platca/neplatca DPH1 

 

V .................................. Dátum............................... 

 

 

 
 

                                                 Podpis2 
 
 
 
 

  
 

                                                           
1
 nehodiace sa prečiarknite 

2
 meno a priezvisko štatutára uchádzača alebo ním poverenej osoby 


