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Vybavuje/linka

Sabinov:

Anton Tomčan
051/ 4880420

19.06.2019

Vec
Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu – určenie predpokladanej hodnoty zákazky
Mesto Sabinov, mestský úrad ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších sa v rámci
prieskumu trhu v súlade s §6 zákona č. 343/2015 Z.z. na Vás obracia so žiadosťou o predloženie
cenovej ponuky na predmet obstarávania: "Sabinov - rekonštrukcia MŠ 9. mája" - externé riadenie - projektový manažér pre projekt s názvom: „Sabinov - rekonštrukcia MŠ 9. mája“, kód
projektu ITMS2014+:310041K678.
Názov VO:
"Sabinov - rekonštrukcia MŠ 9. mája" - externé riadenie - projektový manažér


Verejný obstarávateľ:
Mesto Sabinov, Mestský úrad Sabinov, Nám. Slobody 57, 083 01 Sabinov



Predmet obstarávania:
„externé riadenie - projektový manažér“



Spoločný slovník obstarávania (CPV):
72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov
79421000-1 Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce



Opis predmetu zákazky:
- Zabezpečenie riadenia projektu s názvom: „Sabinov – rekonštrukcia MŠ 9. mája“, kód
projektu ITMS2014+:310041K678 v zmysle schválenej žiadosti o nenávratný finančný
príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia spolufinancovaného z EŠIF;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tel: +421/(0)51/4880 422
Fax: +421/(0)51/4523 530

IČO: 00327735
DIČ: 2020711726

č.ú. 1629-572/0200

Strana 1 z 2

Web: http://www.sabinov.sk
E-mail: msu@sabinov.sk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mesto SABINOV

Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
-

Garant projektu bude zodpovedným za plnenie zmluvných podmienok s dodávateľmi,
plnenie zmluvných podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP, plnenie stanovených cieľov, aktivít a výsledkov projektu, plnenie stanoveného harmonogramu,
celkovú udržateľnosť projektu;

-

Zodpovednosť za plnenie finančného plánu projektu, nastavenie a udržanie cash flow
projektu, finančnú udržateľnosť projektu, správnosť a včasnosť vypracovania a predloženia žiadosti o platbu vrátane záverečného zúčtovania projektu;

-

Zodpovednosť za priebeh časovej a vecnej realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, predkladanie monitorovacích správ v stanovených termínoch, prípravu všetkých podkladov pre kontrolu na mieste zo strany poskytovateľa pomoci, komunikáciu prostredníctvom ITMS, zabezpečenie náležitostí publicity projektu;

-

Zahŕňa finančné riadenie projektu, monitorovanie projektu (sledovanie čiastkových a
celkových výsledkov projektu), vykonávanie zmien v projekte, poradenstvo v oblasti informovania a komunikácie o podpore získanej z EŠIF a ŠR SR na spolufinancovanie
projektu;

-

Trvanie zákazky: 12 mesiacov v rozsahu - 498 hodín



Spôsob dodania:
- Cenovú ponuku, ktorá bude slúžiť ako prieskum trhu na určenie predpokladanej hodnoty zákazky, žiadame doručiť spolu s oprávnením uchádzača poskytovať uvedené služby
(predmet podnikania je v súlade s predmetom zákazky) emailom na adresu:
anton.tomcan@sabinov.sk alebo osobne na adresu: Mestský úrad Sabinov, Nám. Slobody 57, 083 01 Sabinov.
- Cenovú ponuku predložte s uvedením ceny za hodinu v € bez DPH a vrátane DPH.
Ak nie ste platcom DPH uveďte cenu jednou sumou a upozornite na to v cenovej ponuke.
- Cenovú ponuku zasielajte vo forme opečiatkovaného a podpísaného scanu z vyplneného
priloženého excelovského súboru.



Termín dodania:
Cenovú ponuku predložte najneskôr do 26.06.2019 – 12:30
Ide o predbežný prieskum trhu z dôvodu stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

S pozdravom

Ing. Michal Repaský
primátor mesta
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