VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY
prieskum trhu podľa Usmernenia
a Riadiaceho orgánu č. N5/2008
Aktualizácia č. 7
(znenie podľa stavu k 01.07.2013)
postup podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2013 Z.z.
A) IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRIJÍMATEĽA (VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ PODĽA §7
ODS. 1 ZÁKONA Č.25/2006 O VO)

Názov: Inštitút Krista Veľkňaza
Sídlo: 059 73 Žakovce 30
IČO: 17066123
DIČ: 2020703410
Tel.: 052/4313917
Fax: 052/4313936
E-mail: ikv@ikv.sk
Web: www.ikv.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Vilček
Tel.: 052/4313917
E-mail: peter.vilcek@ikv.sk
B) NÁZOV ZÁKAZKY

Riadenie projektu
C) OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je riadenie projektu s názvom Dajme im nádej a zmysel života; kód
ITMS: 27120130547, ktorý sa realizuje v rámci výzvy OPZaSI-FSR-2011/2.1/01. Riadenie
projektu bude realizovane formou dodania služieb na pozícií projektový manažér.
Projektový manažér poskytuje najmä nasledovne služby:
• Plánovanie, riadenie, implementácia nasledovných aktivít projektu:
o Vzdelávanie a zvyšovanie odbornej kapacity odborného personálu
o Individuálne poradenstvo
o Program osamostatňovania mladých dospelých v zariadeniach IKV
• Priebežný interný monitoring implementácie jednotlivých úloh a naplánovaných
aktivít projektu
• Spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi projektového tímu pre efektívne
riadenia implementáciu projektu
• Sledovanie dodržiavania časového harmonogramu projektu
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Projektový manažér poskytuje služby osobne v mieste realizácie projektu, to je v sídle organizácie 059
73 Žakovce 30, prípadne na ďalších miestach realizácie projektu (obce Ľubica a Malý Slavkov). Min.
rozsah poskytovaných služieb je 10 hod. týždenne.
Cestovné a telekomunikačné služby znáša
projektový manažér na vlastné náklady.

Celkový rozsah poskytovaných služieb: 900 hod.
D) KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK

Najnižšia cena
E) PODMIENKY ÚČASTI

Cenová ponuka musí obsahovať kópiu dokladu o oprávnení dodať predmet
zákazky
F) LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK

Lehota uplynie dňa 9. 8. 2013 o 12:00 hod.
Možnosť doručenia poštou na adresu uvedenú v bode a tejto výzvy alebo osobne
na tú istú adresu.
G) SPÔSOB OZNAČENIA OBALU S PONUKOU

Adresa verejného obstarávateľa
Adresa uchádzača
Označenie „NEOTVÁRAŤ“ a „RIADENIE PROJEKTU“
H) ĎALŠIE INFORMÁCIE

Predpokladaný termín dodania služieb: 10.8.2013 – 31.12.2014
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 9000,00EUR
Lehota viazanosti: 30.9.2013
Podmienky financovania: Platby sa budú realizovať bezhotovostným prevodom po
dodaní tovaru na základe faktúry so splatnosťou 30 dní.
Spôsob vzniku záväzku: kúpna zmluva
I) DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK

25.7.2013
J) PODPIS OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA VYKONANIE PRIESKUMU TRHU

Mgr. Peter Vilček
Štatutárny zástupca

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

