
Verejný obstarávateľ: 

Obec Kuzmice 
Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice 

Výzva na predkladanie ponúk 
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je zabezpečovaná 

postupom podľa § 9 ods. 9) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

Predmet zákazky:  

„Externý manažment projektu“ 

 – poskytovanie služieb, výber poskytovateľa. 
                              

Obec Kuzmice, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s § 9 ods. 

9 cit. zákona vyzýva uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie 

poskytovateľa služieb: „Externý manažment projektu“.  

  

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 Verejný obstarávateľ: Obec Kuzmice,  okr. Trebišov 

Sídlo organizácie:    Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice  

IČO:                         00 331 643 

DIČ:   2020773458 

Štatutárny orgán:  Ing. Martin Vincej, starosta obce  

Tel. kontakt:  +421(0)56 679 12 06, mobil : 0917 884 182 

E-mail:   obec@kuzmice.eu 

 

1.1 Druh verejného obstarávateľa: 

 Obec - §6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

 predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva. 

1.2 NUTS kód: SK042 Košický kraj 

2)  Predmet zákazky – opis predmetu obstarávania: 

2.1 Názov zákazky:   „Externý manažment projektu“  

2.2 Druh zákazky:   služby 

2.3 Miesto poskytnutia služby: Obec Kuzmice, Obecný úrad Kuzmice 

2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

     71541000-2 – Riadenie projektov výstavby 

     72224000-1 – Poradenstvo pri riadení projektov 

     75112100-5 – Projekty rozvoja verejnej správy 

     75120000-3 – Agentúrne služby verejnej správy 

     79421000-1 – Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce 

3) Stručný opis predmetu zákazky: 

3.1 Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je cenová ponuka uchádzača na riadenie činnosti 

implementácie euro-projektov v skratke označované ako: Externý manažment projektu so 
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skráteným názvom: „Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Obecný úrad 

a Kultúrny dom“ v obci Kuzmice. 

4) Predpokladaná hodnota zákazky: 

Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty je odhad počtu hodín na 

vykonanie externého manažmentu vynásobený jednotkovou cenou: 300 hod x 9,6 € /hod. 

-  http://www.platy.sk 

Priemer výpočtu pre stanovenie PHZ: 2.880,00 € bez DPH 
 

Predpokladaná hodnota zákazky s DPH: 3.456,00 Eur. 

 

5) Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

 Nie je. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky. 

 

6) Možnosť predloženia variantných riešení:   

  Nemožňuje sa.  
 

7) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia: 

Doba poskytovania služieb:  6 mesiacov a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti 

platne uzatvorenej zmluvy - Zmluva o poskytnutí služieb. 
 

8) Právne, ekonomické, finančné a technické informácie: 

9)  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v 

ktorých sa uvádzajú:  

9.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových zdrojov obce Kuzmice.  

9.2 Podmienky financovania a platobné dojednania budú špecifikované a určené v zmluve, 

ktorú predloží úspešný uchádzač.  

9.3 Uchádzačom sa umožňuje fakturácia za každý logický celok samostatne, tak ako je to 

uvedené v Návrhu na plnenie kritérií , ktorý bude súčasťou zmluvných podmienok. 

  Lehota splatnosti faktúr  - 15 kalendárnych dní od jej doručenia. 
   
10) Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky: 

10.1. Osobné postavenie a podmienky účasti musí uchádzač preukázať: 

Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa vyžaduje predloženie dokladov podľa § 26 

ods. 2 a § 26a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO), ktorými sa preukazuje splnenie 

podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: 

a) Dokladom o oprávnení podnikať (Výpis zo ŽR alebo OR o podnikateľskej činnosti resp. 

iný adekvátny doklad ) s obsahom činnosti: 

-  činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov resp. ekvivalent  

b) referencie o poskytnutej súčinnosti externého manažmentu pre prijimateľov NFP v počte 

min. 3 referencie. 
 

10.2. Ekonomické a finančné postavenie:   

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

podľa § 27 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje. 
 

10.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:   

Technickú a odbornú spôsobilosť na účasť vo verejnom obstarávaní v súlade s § 28 ZVO 

preukáže uchádzač – neuplatňuje sa. 

http://www.platy.sk/platy/stavebnictvo-a-reality/


 

11)   Podmienky poskytnutia súťažných podkladov: 

Súťažné podklady osobitného určenia nie sú k dispozícií – požiadavka vereného 

obstarávateľa je opísaná dostatočne v tejto výzve.  

 

12)  Lehota a miesto na predloženie ponuky: 

Lehota na predloženie súťažnej ponuky do:   10.03.2016 do 12:00 hod..  

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice - osobe  

Elektronicky: obec@kuzmice.eu 

  

13)  Pokyny na zostavenie a predloženie ponuky: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú 

cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že 

nie je platcom DPH upozorní).  

 

14)  Obsah predkladanej ponuky: 

a) kópia dokladu o oprávnení podnikať, (kópia nemusí byť úradne overená). 

  Takýmito dokladmi sú napr.: 

• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra 

(predkladá fyzická osoba -podnikateľ), 

• výpis z obchodného registra  

(predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v 

obchodnom registri), 

 b) Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č.2 tejto výzvy 

 c) Vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č.1 tejto výzvy 

f)  Heslo súťaže: „ExM KDaOcúU Kuzmice“ – pokiaľ sa ponuka doručí poštou 
 

15)  Vyhodnocovanie ponúk: 

Vyhodnocovanie ponúk  je neverejný akt a uskutoční sa dňa:  18.03.2016 od 14:00 hod. 

Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov 

posudzovaných podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk 

bude oznámený uchádzačom e-mailom. 

16)  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

  Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil jedno kritérium: 

a)  najnižšia cena za celý predmet zákazky podľa ocenenia fakturačných položiek uvedených 

v prílohe č.2 tejto výzvy na predkladanie ponúk – Návrh na plnenie kritérií. 

b)  v prípade predloženia ekvivalentného riešenia – vyšší štandárd, hodnotiť sa bude 

efektívnosť nákladov ponúkaných služieb. 
 

17)  Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.05.2016 

 

18)  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude 

uskutočňovať v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere 

najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v 
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zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok 

účasti podľa nasledujúcich pravidiel:  

- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia 

podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia záujemcu podľa § 26 ods.1  zákona 

o verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ podľa § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného 

obstarávania záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia, 

potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a 

dokumenty alebo poskytol nepravdivé/skreslené informácie obsah ktorých je uvedený 

v prílohe č.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o poskytnutí služieb v lehote viazanosti ponúk. 

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne 

vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý 

skončil druhý alebo tretí v poradí.  

19)  Podrobný opis predmetu zákazky: 

 Predmetom zákazky je odborná činnosť poradcov pre riadenie a realizáciu projektov 

podporených zo štrukturálnych fondov EU a SR na základe ŽoNFP verejného obstarávateľa. 

Technické riešenie –  ŽoNFP je predmetom zadávania tejto zákazky a v čase zadávania 

zákazky nie je ešte vypracovaný. 

 Predpokladaný počet ŽoP - 3 ks ( z toho 1 ks je návrh záverečnej ŽoP) 

 Predpokladaný počet monitorovacích správ – 2 ks  ( z toho 1 ks je návrh záverečnej MS) 

 Záverečná ŽoP musí byť podaná do 3 mesiacov od ukončenia projektu. 

 Implementáciu projektu je potrebné vykonávať v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, 

Príručkou pre prijímateľa finančnej podpory, Systém finančného riadenia , Systém riadenia 

ŠF a KF 2014-2020 a ďalšie relevantné pokyny a metodické usmernenia.  

 

20)   Dátum zverejnenia/odoslania oznámenia:  03. 03. 2016. 

 

21)   Počet príloh celkom - 4: 

 Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača 

 Príloha č. 2 – Ponuka na plnenie kritéria 

 Príloha č. 3 – Návrh obchodných podmienok pre činnosť externého manažmentu 

Príloha č. 4 – Vymedzenie činností zabezpečovaných v rámci externého manažmentu 

 

22)   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Povinnosťou spracovateľa Energetického auditu je okrem iného aj dodržať „Odporúčanie na 

spracovanie energetického auditu verejnej budovy“ uvedené v smernici zverejnenej SIEA 

a zverejnenej ako príloha k OP KŽP 2014-2020. V tomto zmysle je požadované aby 

výsledný elaborát zodpovedal a bol v súlade s uvedeným metodickým pokynom 

poskytovateľa NFP z OP KŽP 2014-2020. 

Vyššie uvedené ustanovenia budú premietnuté do zmluvy s úspešným uchádzačom. 

 
V Kuzmiciach, dňa 03.03.2016 

 

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

            Ing.  Martin Vincej, starosta obce  

 



Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača 

Uchádzač: 

Názov a sídlo: 
 

 

Osoba oprávnená konať za 

uchádzača: 
 

Kontaktné údaje uchádzača: 
Tel.:// Mobil:   

e-mail:  

Verejný obstarávateľ: 

Názov a sídlo:  
Obec Kuzmice,  okres Trebišov 

Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice 

Názov predmetu zákazky: Externý manažment  projektu  

Postup zadávania zákazky: Postupom podľa §9 ods.9 ZVO 

V Y H L Á S E N I E 

1.  Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky so skráteným názvom 

zadania: „Externý manažment projektu“. 

2.  Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet 

zákazky sú pravdivé a úplné. 

3.  Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky 
subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

4.  Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto 

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

5.  Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola poskytnutá Úradu pre 

verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní na zverejnenie podľa § 112 

písm. q) zákona o verejnom obstarávaní. 

6.  Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile 

verejného obstarávateľa v súlade s § 49a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, okrem časti označených 

ako: „Dôverné“. 

7. Vyhlasujem(e), že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

8.  Vyhlasujem, že nemáme v záujme zadať realizáciu predmetu zákazky alebo jej časti  subdodávateľom.  

 
Dodávateľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom stavebného diela v zmysle 

podmienok stanovených Objednávateľom a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky 

realizácie stavebného diela. Dodávateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými odbornými znalosťami, 

právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby uzavrel  zmluvný záväzkový vzťah s vyhlasovateľom 

súťaže a splnil svoje záväzky z neho vyplývajúce, najmä, nie však výlučne, v zmysle osobitných požiadaviek na 

plnenie uvedených vo všeobecných predpisoch vzťahujúcich sa na predmet zákazky. 
 

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

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby  



Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke) 

 

N á v r h   n a   p l n e n i e   k r i t é r i í 

 údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 41 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“) 

 

Verejný obstarávateľ: 

Názov predmetu zákazky: 

Postup zadávania zákazky: 
 

Obec Kuzmice,  okres Trebišov  

Externý mnažment   

Postupom podľa §9 ods.9 ZVO  
 

Názov firmy / organizácie: 
 

 

Adresa/sídlo organizácie:  
 

 

IČO // IČ DPH:  IČO: IČ DPH: 

Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):   

Vypracoval (meno a priezvisko):  

Dátum:  

Tel.: // Mobil. tel.: Tel.: Mobil: 

e-mail:  

 

Kritérium č. 1:  - Najnižšia cena za dodávku predmetu zákazky ako celku. 

Ocenenie položiek - cenová ponuka uchádzača: 

P. 

č. 
Opis predmetu činnosti 

Jednotková 

cena 

Počet 

jednotiek 

Cena spolu 

v € bez DPH 

1. Žiadosť o platbu (ŽoP)  3  

2. Monitorovacia správa (MS)  1  

3. Záverečná monitorovacia správa   1  

4. Zmluva o dielo spolu (ZoD):  0  

5. Žiadosť o zmenu projektu  1  

6. Iné činností  riadenia  projektu  1  

7. Cena celkom bez DPH:  

8. DPH 20% (som/ nie som platcom DPH):  

9. Cena celkom s DPH:  

1.  Prehlasujem, že cena je stanovená podľa ocenenej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v bode 3) 

Stručný opis predmetu zákazky, tejto výzvy na predkladanie ponúk a podľa bodu 19) Podrobný opis 

predmetu zákazky. 

2.  Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.   

V prípade rozdielnych údajov, som/sme si vedomí, že naša ponuka môže byť zo súťaže vylúčená. 

 

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:   

              

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

 

 



Príloha č. 3 Zmluvné podmienky – Externý manažment euro projektu 

 

Zmluva č. 03/ExM/2016 na poskytnutie služby 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 

                                             I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

   1.1 Objednávateľ:   Obec Kuzmice 

          Sídlo:                  Obecný úrad,  Kuzmice, Hlavná 286/126,  076 12 Kuzmice             

          Zastúpená:  Ing. Martin Vincej, starosta obce   

          IČO:   00 331 643   

          DIČ:   2020773458 

          Bank. spojenie: OTP banka Slovensko a.s. 

           Číslo účtu:   9023866/5200 

           Tel.:   056/6791206 

           E-mail:  obec@kuzmice.eu  

      

 1.2 Dodávateľ:    

       Sídlo:    

IČO:    

DIČ:    

IČ DPH:    

Bank. spojenie:  

Číslo účtu:   

Telefón:   

E-mail:                                                                 

            Zapísaný:    

     

Preambula zmluvy: 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej  len ,,zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy 

použil postup podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní. 

Ustanovenie doložky vyššej moci: 

" Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. (uvedie sa po účinnosti zmluvy ), a to oprávnenými 

osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

Oprávnenými osobami sú najmä: 

a)    Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b)    Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 

c)    Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby, 

d)    Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e)    Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f)     Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

SR a EÚ ". 
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II. PREDMET ZMLUVY 

2.1. Predmetom plnenia zmluvy je vykonávanie externého manažmentu projektu: „Zníženie 

energetickej náročnosti verejných budov – Obecný úrad a Kultúrny dom“ v obci Kuzmice – 

poskytnutie služieb v rámci implementácie investičnej priority: OP KŽP 4.3 Podpora 

energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z 

obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore 

bývania. 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi komplexné podklady pre spracovanie 

predmetu zmluvy a dojednané spolupôsobenie počas realizácie. V prípade nesplnenia tohto 

záväzku zhotoviteľ neručí za splnenie predmetu zmluvy termíne podľa článku 3. 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene  resp. čiastočne subdodávateľským 

spôsobom v rámci zodpovednosti zhotoviteľa. 

2.4. Zhotoviteľ je povinný dielo zhotoviť riadne a včas, presne v zmysle podmienok           

stanovených v tejto zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zhotoviť v najvyššej  kvalite 

a spokojnosti pri dodržaní technických parametrov odsúhlasených objednávateľom   

a zhotoviteľom. Vzájomné konzultovanie a príprava je podmienkou úspešnosti vykonanej 

práce. 

2.5. Zhotoviteľ bude realizovať služby externého manažmentu v rozsahu 2ks MS, 3 ks ŽoP za 

odplatu dohodnutú v čl. 4  a bezodplatne bude vykonávať činnosti v zmysle popisu činností v 

prílohe č.1 tejto zmluvy. V prípade potreby ďalších ŽoP tieto budú vypracované bezodplatne. 

2.6. Počas realizácie služby je zhotoviteľ povinný konzultovať dielčie výstupy so zodpovednou 

osobou objednávateľa uvedenou v zmluve o dielo. Táto osoba zároveň vykoná aj konečné 

odsúhlasenie vykonaného diela.   
 

III. ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA 

3.1 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 sú nasledovné: 

 Začiatok realizácie diela: - do troch dní od podpísania tejto Zmluvy o dielo.  

 Ukončenie realizácie diela: 12 mesiacov od podpisu tejto Zmluvy o dielo a je viazaná 

na dobu ukončenie realizácie projektu podľa zmluvy o NFP . 

 Záverečná ŽoP musí byť podaná na riadiaci orgán do 3 mesiacov od ukončenia 

projektu. 

V prípade predlženia projektu bude podpísaný dodatok k tejto zmluve, ktorým sa upraví 

predlženie zmluvného vzťahu. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od 

riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu 

omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so 

splnením záväzku. 

3.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom,   

zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne. 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dohodnuté dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie           

dohodnutú cenu. 

3.4 Miesto plnenia - poskytnutia služby -  je Obec Kuzmice. 

 

IV. CENA 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 2 tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z .z. o cenách, vyhláškou č. 

87/1996 Z. z. a výmerom MF SR č. R-1/1996 v znení neskorších predpisov.   



4.2. Cena za vykonanie diela sa stanovuje nasledovné:  

4.2.1 Cena spolu za – 2 celky MS 

4.2.2 Cena spolu za  3ks ŽoP 

4.2.3 Cena spolu za  záverečnú MS  

4.2.4 DPH z celkovej ceny 

4.2.5 Cena spolu: 

4.2.6 Cena spolu slovom:  

 

4.3. Zmenu ceny bude možné meniť len písomným dodatkom k základnej zmluve obojstranne 

odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami. 

4.2   Cena je stanovená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA 

5.1. Zhotoviteľovi vzniká nárok na odplatu t.j. na vystavenie faktúry až po schválení žiadosti 

o platbu, schválení monitorovacích správ vrátane záverečnej monitorovacej správy Riadiacim 

orgánom/Poskytovateľom. Platba bude zhotoviteľovi poukázaná v EUR-ách na základe 

objednávateľom odsúhlaseného dokumentačného celku a čiastkového plnenie rozpočtu 

projektu – čerpania finančných prostriedkov. (za každú vypracovanú a RO akceptovateľnú 

ŽoP, tzn. po pripísaní finančných prostriedkov na účet objednávateľa od RO sú 

akceptovateľné aj čiastkové faktúry dodávateľa ).  

5.2. Cena diela nesmie presiahnuť sumu uvedenú v článku 4.  

5.3. Cena za premet zákazky je splatná priebežnou fakturáciou počas realizácie projektu a 

objednávateľ uhradí dohodnutú odmenu zhotoviteľovi na základe vystavených faktúr na účet 

zhotoviteľa č. ........................ vedený v ........................banke. 

5.4. Faktúry za externý manažment budú vystavené zvlášť za každý okruh činnosti až po ukončení 

danej činnosti. 

5.5. Zhotoviteľ má právo: 

5.5.1. fakturovať prvú žiadosť o platbu v sume  .......,... Eur po schválení ŽoP riadiacim 

orgánom, 

5.5.2. fakturovať návrh Záverečnej ŽoP v sume  ......,... Eur po jej protokolárnom odovzdaní 

objednávateľovi, 

5.5.3. fakturovať prvú MS v sume ......,.... Eur po schválení MS riadiacim orgánom, 

5.5.4. fakturovať návrh Záverečnej MS v sume .....,... Eur po jej protokolárnom odovzdaní 

objednávateľovi. 

5.6. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúr objednávateľovi. 

5.7. V prípade potreby vypracovania väčšieho počtu ŽoP a MS budú tieto realizované 

bezodplatne, t.j. v rámci stanoveného limitu 300 hodín odvedenej práce. 

5.8. Činnosti externého manažmentu uvedené v prílohe č.1 ZoD budú vykonávané bezodplatne. 

5.9. Faktúra bude vyhotovená dvojmo ako daňový doklad a bude obsahovať hlavne tieto údaje: 

5.9.1. označenie povinnej a oprávnenej osoby v súlade s ustanovenia § 3a Obch. zákonníka, 

5.9.2. číslo faktúry, 

5.9.3. deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

5.9.4. označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

5.9.5. označenie diela a kódu projektu, 



5.9.6. číslo zmluvy a názov predmetu diela 

5.9.7. fakturovanú sumu bez a s DPH, 

5.9.8. pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

5.10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 

objednávateľovi.  

 

VI. PLNOMOCENSTVO 

 6.1   Objednávateľ,  udeľuje týmto dodávateľovi  plnú moc, aby  konal pri zabezpečovaní činností 

podľa čl. II. tejto zmluvy ako jeho zástupca, a aby ho zastupoval pri činnostiach spojených 

s implementáciou euro projektu počas realizácie projektu ako aj v ďalšom období 

bezprostredne nadväzujúcom na povinnosti objednávateľa v styku s orgánmi a právnickými 

alebo fyzickými osobami  zúčastnenými na procese realizácie euro projektu. 

6.2     Dodávateľ bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca  objednávateľa 

          a bude konať v jeho mene.  

6.3     Táto plná moc končí uplynutím času plnenia podľa čl. III. tejto zmluvy. 

VII. OSTATNÉ USTANOVENIA 

7.1   Dodávateľ bude pri zabezpečovaní činností podľa čl. III. tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Svoju činnosť bude dodávateľ uskutočňovať v súlade so záujmami 

objednávateľa a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných 

strán a v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a 

samosprávy. 

7.2     Dodávateľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu čl. II. tejto zmluvy  

Výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra, ktorý potvrdzuje odbornú 

spôsobilosť  a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

7.3    Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami 

          kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č. . . . . . . . . . . . . . . , a to  

          oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

Oprávnenými osobami sú najmä:  

Poskytovateľ a ním poverené osoby, Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené 

osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 

a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, Osoby prizvané 

orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

8.1 Práva a povinností oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 

Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

8.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov 

potvrdených  obidvoma zmluvnými stranami. 

8.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov dôležitých pre   

bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane. 



8.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál, jedno pre zhotoviteľa  služby 

a tri pre objednávateľa. 

8.5. Dodatky k tejto zmluve sa môžu vyhotoviť len písomnou formou, odsúhlasenou oboma 

zmluvnými stranami. 

8.6. Zmluva bola uzavretá slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, a na znak súhlasu s jej 

obsahom  ju zmluvné strany vlastnoručne podpisujú. 

8.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po 

schválení NFP  . . . . . . . . .. . a zverejnení internetovej stránke verejného obstarávateľa. 

 

Prílohy: 

Vymedzenie činností zabezpečovaných v rámci externého manažmentu. 

 

            

V Kuzmiciach, dňa:    V Kuzmiciach, dňa: 

 

 

 

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

za objednávateľa:        za zhotoviteľa: 

 Ing. Martin Vincej, starosta obce     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky - PHZ 
Vymedzenie činností zabezpečovaných v rámci externého manažmentu: 

 
Oblasť 

činnosti/ 
Výstup 

Poradenstvo v oblasti riadenia 
projektov (projektový manažér): 

Technické poradenstvo 
(technický špecialista/technický 

manažér) 

Finančné poradenstvo a 
účtovníctvo (finančný 

manažér/účtovník) 
Podporné 
činnosti vedúce 
k zabezpečeniu 
výstupov 
projektu 
 
 
 

 

 Zabezpečenie komplexného 
poradenstva v oblasti tvorby a 
implementácie projektov 
financovaných z fondov EÚ 

 Príprava a  vypracovanie 
dokumentov  v písomnej alebo 
elektronickej forme (prostredníctvom 
portálu ITMS)  v rámci komunikácie 
zmluvných strán v procese 
implementácie schváleného projektu  

 Koordinácia všetkých činností 
vykonávaných v rámci riadenia  
projektu – technická a finančná 
stránka projektu 

 Účasť a súčinnosť prijímateľovi 
počas výkonu kontroly na mieste, 
ako i druhostupňových  kontrol  
a auditov, vypracovanie návrhu 
opatrení  na nápravu zistených 
nedostatkov, ako aj návrhov 
písomných správ o splnení opatrení 
prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a odstránenie príčin ich 
vzniku   

Uskutočnenie stavebných prác  

 Zabezpečenie poradenstva v oblasti 
riadenia stavieb, dodávky tovarov 
a technológii z technického hľadiska 

 Účasť na odovzdaní staveniska 
v mene prijímateľa 

 Pravidelná kontrola činnosti 
stavebného dozoru a vedúceho 
stavby 

 Kontrola zápisov v stavebnom 
denníku počas realizácie stavebných 
prác  

 Účasť na kontrolných dňoch v mene 
prijímateľa 

 Kontrola dodržiavania  
harmonogramov práce dodávateľmi, 
mobilizácie personálu, zariadenia 
a zdrojov v mene prijímateľa alebo 
kontrola harmonogramu dodávky 
tovarov 

 Zabezpečenie kontroly technickej 
dokumentácie, certifikátov, osvedčení 
pre prevádzkové súbory 

 Kontrola plánov na ukončenie 
stavby a spustenie prevádzky 
vypracovaných dodávateľom (funkčné 
skúšky) 

 Účasť na odovzdávaní stavby 
v mene prijímateľa 

 Účasť na kolaudačnom konaní 
s prípravou potrebných podkladov 

 Účasť a spolupráca počas výkonu 
kontroly na mieste 
Dodávka tovarov  

 Zabezpečenie kontroly technickej 
dokumentácie, certifikátov, osvedčení 
atď. (certifikáty oprávňujúce užívanie 
vozidiel a mobilnej čistiacej techniky 
(napr. autobusov, resp. trolejbusov 
a mobilnej čistiacej techniky), 
technické osvedčenia pre dopravný 
inšpektorát) 

 Zabezpečenie kontroly podkladov 
potrebných pre vystavenie 
technického osvedčenia vozidiel 
a mobilnej čistiacej techniky pre 
dopravný inšpektorát (pri projektoch 
autobusov, resp. trolejbusov 
a mobilnej čistiacej techniky); 

 Zabezpečenie kontroly totožnosti 
vozidiel a mobilnej čistiacej techniky 
s dodacími dokladmi, vydanými 
osvedčeniami, EČV a výrobnými 
číslami (pri projektoch autobusov, 
resp. trolejbusov a mobilnej čistiacej 
techniky); 

 Spolupráca pri zabezpečení 
spustenia do prevádzky, účasť na 
odovzdávacích skúškach v mene 
prijímateľa (v prípade dodávky 
technológií) 

 Účasť a spolupráca počas výkonu 

 Zabezpečenie poradenstva v oblasti 
finančného riadenia projektov 
a vedenia  účtovníctva prijímateľa 

 Spolupráca s technickým zástupcom 
pri riadení projektu a poskytovanie 
súčinnosti projektovému manažérovi 

 Účasť a spolupráca počas výkonu 
kontroly na mieste (kontrola 
účtovníctva) 

 



kontroly na mieste  

Oblasť 
verejného 
obstarávania  

      

Monitorovanie 
realizácie 
projektu, 
monitorovacie 
správy 

 Vypracovanie a predkladanie 
všetkých druhov monitorovacích 
správ (ďalej len „MS“)  vrátane príloh 

 Sledovanie termínov predkladania 
monitorovacích správ v zmysle 
zmluvy o NFP 

 Zabezpečenie doplnenia MS podľa 
požiadaviek RO 

 Poskytovanie informácií súvisiacich 
s priebehom realizácie projektu na 
základe žiadosti RO 

 Sledovanie časového harmonogramu 
realizácie projektu 

 Zabezpečenie zavedenia systému 
monitorovania fyzického pokroku 
implementácie projektu v súlade so 
zmluvou o poskytnutí NFP (merateľné 
ukazovatele) 

 Následné sledovanie napĺňania 
indikátorov dopadu 

 Súčinnosť pri poskytovaní 
informácií týkajúcich sa priebehu 
realizácie projektu – zabezpečenie, 
aby dosahované hodnoty merateľných 
ukazovateľov boli v súlade 
s technickým pokrokom na projekte 
 

 Súčinnosť pri poskytovaní informácií 
týkajúcich sa finančnej realizácie 
projektu –  – finančný pokrok na 
projekte 

 Sledovanie finančného plánu 
realizácie projektu/rozpočtu projektu 

Publicita 
a informovanosť 

 Poradenstvo a konzultácie v oblasti 
Informovanie verejnosti o získanej 
pomoci vo v relevantnom čase 
a relevantným spôsobom 

 Evidencia všetkých informačných 
aktivít realizovaných v rámci projektu 

 Zabezpečenie kontroly propagácie, 
reklamy a informovanosti projektu 
(napr. propagačných nálepiek na 
vozidlách, mobilnej čistiacej technike 
a ostatnom majetku 
nadobudnutom/zhodnotenom v rámci 
projektu) 

 V prípade, ak je zabezpečenie 
informačných a pamätných tabúl 
v rámci zmluvy na stavebné práce 
kontrola súladu s podmienkami 
stanovenými v zmluve 

 Kontrola čerpania rozpočtu na 
jednotlivé aktivity na zabezpečenie 
publicity a informovanosti 

 Kontrola neprekročenia % výšky 
nepriamych výdavkov 

Žiadosť o platbu  Vypracovanie jednotlivých žiadostí o 
platbu počas celej doby platnosti 
zmluvy o NFP 

 Zabezpečenie všetkých podporných 
dokladov k žiadosti o platbu 
v súčinnosti s technickým 
a finančným manažérom 

 Sledovanie termínov v zmysle zmluvy 
o NFP (lehoty na úhradu, predloženie 
zúčtovania predfinancovania a pod.) 

 Kontrola neprekrývania sa výdavkov 
počas realizácie projektu vo vzťahu 
k iným projektom realizovaným 
prijímateľom 

 Odsúhlasovanie predložených 
faktúr zhotoviteľovi v spolupráci so 
stavebným dozorom 

 Spolupráca pri kontrole súpisu 
realizovaných prác, faktúr a overenie, 
či fakturované dodávky prác alebo 
služieb sú skutočne realizované, 
zabudované pred ich úhradou 
prijímateľom  

 Spolupráca pri kontrole 
jednotlivých položiek rozpočtu výkaz 
výmer voči fakturovaným množstvám 
v priložených zisťovacích protokoloch 

 Spracovanie podkladov k žiadosti 
o platbu – súpis realizovaných prác, 
kolaudačné rozhodnutie a pod. 

 Zabezpečenie kontroly zhody 
množstva, technickej špecifikácie 
dodaných tovarov  (napr. dodávka 
autobusov) v súlade s podmienkami 
stanovenými v zmluve 
s dodávateľom/zhotoviteľom 

 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 s bankou pri čerpaní 
úveru na projekt 

 Sledovanie čerpania jednotlivých 
položiek projektu podľa ekonomickej 
klasifikácie a predmetu podpory 
 

Vysporiadanie 
finančných 
vzťahov   
 
 

 Evidencia všetkých nezrovnalostí, 
žiadosti o vrátenie finančných 
prostriedkov, oznámení 
o vysporiadaní finančných vzťahov 
viažucich sa k projektu 

  Spolupráca pri zaúčtovaní všetkých 
záväzkov a pohľadávok viažucich sa  
na projekt 

 Vysporiadanie finančných vzťahov ak 
prijímateľ nevyčerpal poskytnuté 
finančné prostriedky na 
spolufinancovanie 

 Vysporiadanie finančných vzťahov ak 
Prijímateľovi boli poskytnuté finančné 
prostriedky EÚ a ŠR na 



spolufinancovanie z titulu mylnej 
platby; 

 Vysporiadanie finančných vzťahov ak 
Prijímateľ porušil povinnosti 
stanovené v zmluve o poskytnutí NFP 
a nesplnenie týchto podmienok je 
spojené s povinnosťou vrátenia 
finančných prostriedkov; 

 Vysporiadanie finančných vzťahov ak 
Bol vytvorený príjem z projektu; 

 Evidencia odvodu z výnosov 
z prostriedkov EÚ a ŠR v dôsledku 
prijatého predfinancovania 
a vysporiadanie vzťahov s PJ 
a odvod do ŠR (vypracovanie 
bankového zosúladenia a predloženie 
na PJ) 

Účtovníctvo 
projektu 

     

Zmeny zmluvy o 
NFP, zmenové 
riadenie 

 Vypracovanie Žiadosti o zmenu 
projektu vrátane zdôvodnenia zmeny 
a dopadov zmeny 

 Koordinácia prípravy všetkých 
podkladov a relevantných stanovísk k 
žiadosti o zmenu projektu  
v spolupráci s technickým 
a finančným zástupcom 

 Administrácia rozhodnutia o schválení 
zmeny  projektu/dodatku k zmluve o 
poskytnutí NFP,  evidencia 
v projektovom spise prijímateľa 

 Spolupráca pri zabezpečení 
zverejnenia všetkých zmlúv a faktúr v 
rámci projektu v zmysle zákona o 
poskytovaní informácií 

 Vypracovanie návrhu na 
predčasné/mimoriadne ukončenie 
zmluvného vzťahu   

 Spolupráca pri príprave podkladov 
a odborných stanovísk k žiadosti 
o zmenu projektu 

 Spolupráca pri príprave zmeny 
rozpočtu projektu k žiadosti o zmenu 

 Vedenie evidencie čerpania projektu 
a návrhy na úpravy rozpočtu v rámci 
zmenovej procedúry 

Ostatné 
povinnosti 
vyplývajúce zo 
zmluvy o NFP 

 Koordinácia prác pri zabezpečovaní 
poistenia majetku nadobudnutého 
z NFP 

 Koordinácia prác pri zabezpečení 
spolufinancovania projektu (úverové 
zmluvy, záložné právo a pod.) 

 Spolupráca pri zabezpečovaní 
poistenia majetku nadobudnutého z 
NFP 

 Zabezpečenie vytvorenia osobitného 
účtu na projekt v prípade systému 
predfinancovania  

 Spolupráca s bankou pri čerpaní 
úveru 

 Spolupráca pri zabezpečovaní 
poistenia majetku nadobudnutého 
z NFP 

Počet hodín  150 hodín  50 hodín  100 hodín 

Spolu počet hodín činnosti externého 
manažmentu: 

300 hodín - - - 

Cenová ponuka za externý manažment spolu.  300 x 9,60 €/hod. x 1,2 DPH = 3.456,00 Eur 

 

 

 

 

 

 

 

  


