
                                         Zverejnenie informácie 

Zákazka nebežného charakteru na zabezpečenie služieb „Výber manažéra monitoringu  pre 

projekt: OPIS-2012/2.1/06-DP “ v rámci postupu verejného obstarávania podľa  §9 ods. 9 

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v 

znení neskorších predpisov. 

Úradný názov Tlačová agentúra Slovenskej republiky 

Poštová adresa Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 

IČO 31320414 

IČ DPH SK2020291064 

Kontaktná osoba PhDr. Jaroslav Rezník 

e-mail jaroslav.reznik@tasr.sk 

 

1. Názov predmetu zákazky: Výber manažéra monitoringu pre projekt: OPIS-2012/2.1/06-

DP  

2. Typ zmluvy: Zmluva  o poskytovaní služieb  podľa   513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Lamačská 

cesta 3, 841 04 Bratislava 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho obsah - Zabezpečenie a obsadenie pozície 

Manažéra monitoringu v rámci projektu Digitalizácia archívu TASR , jeho hlavné úlohy sú 

najmä: 

- Monitorovanie  priebehu implementácie aktivít projektu podľa schváleného harmonogramu 

- Pripravuje monitorovacie správy na základe podkladov od projektového manažéra v ITMS 

vrátane ich príloh 

- Podľa potreby pripravuje žiadostí o zmenu 

- Komunikuje so SORO 

- Sleduje napĺňanie stanovených indikátorov a upozorňuje prijímateľa, v prípade 

nedosahovania stanovených indikátorov 

Predpokladaný rozsah prác je 1 080 hodín manažéra monitoringu. 

5. Kód CPV 

Číselný kód  pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka 

obstarávania (CPV): 794 21100-2 - Dohľad nad projektmi             

6. Podmienky účasti 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona 

o verejnom obstarávaní: 



Predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky ako originál, resp. úradne overenú 

kópiu nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

7. Predpokladaná hodnota zákazky 

15 120,-  Euro bez DPH 

8. Zmluvná cena 

Pri stanovení zmluvnej ceny  záujemca vychádza z opisu zákazky, z ceny na 1 hodinu 

a z predpokladaného rozsahu pracovnej činnosti.( Uchádzač predloží cenovú ponuku vo 

formáte): 

Navrhovaná cena za 1 hodinu ( bez DPH)...........................            Euro 

Spolu za 1080 hodín (bez DPH)............................................ Euro  

DPH  20%.................................................................................        Euro 

Cena celkom s DPH..................................................................       Euro  

 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie  jednotkové ceny  a celkovú cenu za celý predmet 

 zákazky celkom a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH  upozorní. 

 

9. Variantné riešenia 

Nie sú.  

10. Lehota na dodanie predmetu zákazky: Zmluva o poskytovaní služieb sa uzavrie na 24 

mesiacov 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja,  

Operačného programu Informatizácia spoločnosti, zo štátneho rozpočtu a  z rozpočtu TASR. 

Verejný obstarávateľ poskytuje 20 % preddavok na plnenie predmetu zmluvy. Úhrada faktúr 

za dodané služby bude vykonaná v zmysle podpísanej zmluvy o poskytovaní služieb. (príloha 

č.2) 

12. Pokyn k predloženiu ponuky. 

Predložená ponuka musí byť pevne zviazaná, každá strana musí byť očíslovaná a parafovaná 

štatutárnym zástupcom uchádzača. Ponuka má obsahovať: 

1. Doklad o oprávnení podnikať v zmysle bodu č.6 

2. Cenovú ponuku. ( príloha č.1) 

3. Podpísanú zmluvu o poskytovaní služieb ( príloha č.2 – návrh zmluvy zašleme e-

mailom) 

Ponuky sa predkladajú v 1 originálnej verzie a v 2 kópiách. 

13. Kritéria na hodnotenie ponúk 

Najnižšia výsledná cena  



14.Lehota a miesto na predkladanie ponúk 

Ponuky  je potrebné doručiť prostredníctvom služby, alebo  doručiť osobne na adresu  

uvedenú v bode 1, v termíne do  24.10.2013 do 12.00. Na obálke je potrebné uviesť 

1. „NEOTVÁRAŤ“ 

2.Identifikačné údaje  uchádzača ( názov, sídlo, IČO) 

3. Názov predmetu obstarávania „Výber manažéra monitoringu  pre projekt: OPIS-

2012/2.1/06-DP “   

4. Meno kontaktnej osoby ( PhDr. Jaroslav Rezník). 

 15. Ďalšie informácie 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO. 

 

 

 

 

 

 


