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Výzva na predloženie cenovej ponuky  

 

              Obec Kojatice, Kojatice 200, 082 32 Svinia ako verejný obstarávateľ realizuje 

prieskum trhu pre výber dodávateľa na obstaranie zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní Externé riadenie projektu „Sanačné práce na nelegálnej skládke 

a dobudovanie systému na zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Kojatice“.  

               Predmet zákazky bude z väčšej časti (95%) financovaný z nenávratného finančného 

príspevku (NFP) poskytnutého verejnému obstarávateľovi Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky. 

              

Názov zákazky 

Externé riadenie projektu 

 

Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je poskytnúť klientovi poradenstvo a služby v oblasti riadenia 

a implementácie projektu, pozostávajúce konkrétne z: 

riadenia projektu,  

finančného riadenia a monitorovania realizácie aktivít projektu,  

kontroly súladu realizácie aktivít a ich výstupov so zmluvou, 

dodržiavania časového harmonogramu, 

spracúvania žiadostí o platbu a vyhotovovania monitorovacích správ, 

zabezpečenia publicity projektu a archivácie dokumentov týkajúcich sa realizácie projektu. 

 

Rozsah:  

190 osobohodín 

 

CPV kód 

72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov 
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Predpokladaná hodnota zákazky 

1 805,00 Eur bez DPH 

 

Lehota a podmienky  predkladania ponúk 

Cenovú ponuku doručte poštou alebo osobne do 28. 07. 2017 do 15:00 . V Cenovej ponuke 

musí byť uvedená celková cena bez DPH, v prípade ak ste platcami aj celková cena s DPH. 

 

V prípade oboch spôsobov doručenia cenovej ponuky je na obálke potrebné uviesť meno 

a sídlo spoločnosti s označením:  „SÚŤAŽ- NEOTVÁRAŤ“. 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia celková cena za predmet zákazky v Eur 

s DPH. 

 

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk pošle alebo doručí osobne obstarávateľ všetkým 

uchádzačom, s víťazným uchádzačom bude uzavretá zmluva v súlade s podmienkami výzvy. 

 

 

Kojatice, 21.7.2017 

                 

 

 

                                   

                                                                                                                  Anton Aštary 

 starosta obce  
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