
 
 

 
 
 
 

 
 

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“) 
 
 
 

Základné údaje pre poskytnutie informácie 
 

 
 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
 
Názov:    Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 
Adresa:    Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Krajina:   Slovenská republika 
Internetová adresa (URL): www.indprop.gov.sk 
Kontaktné miesto:  Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
Kontaktná osoba:  Ing. Ľubica Gajdošová 
Telefón:   +421 48 4300130 
E-mail:    lubica.gajdosova@indprop.gov.sk 
 
 
 
Predmet zákazky: 
 

 
„Implementácia projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ“ 

 
 
Opis predmetu zákazky: 

Špecifikácia predmetu zákazky: 
 
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie externého manažmentu pri implementácii schválenej žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok. 
Jedná sa o implementáciu projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ, v rámci Výzvy Operačného 
programu Kvalita životného prostredia, v rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri 
prevádzke verejných budov, pre prijímateľa Úrad priemyselného vlastníctva, ktorú realizuje zhotoviteľ 
v súlade s potrebami prijímateľa.  
 
Technická špecifikácia zákazky: 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa externý manažment pri implementácii Projektu č. 
310041N498 Zníženie energetickej náročnosti budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR na 
základe schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok poskytnutý zo štrukturálnych fondov EÚ, 
v rámci Výzvy Operačného programu Kvalita životného prostredia, v rámci Špecifického cieľa 4.3.1 
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, pre prijímateľa, ktorým je objednávateľ 
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1) Rozsah diela a podmienky jeho realizácie sú podrobne upravené v zadaní operačného programu a 

vyhlásenej výzvy na podávanie projektov. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri spracovaní diela podľa 
pokynov Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Ďalej v zmysle 
týchto pokynov dodržať všetky právne normy a ostatné potrebné náležitosti. Zodpovedá za procesnú 
stránku projektu. Postupuje odborne, konzultuje s obstarávateľom a relevantnými inštitúciami. 

 

2) Zhotoviteľ je povinný rešpektovať splnenie podmienok daných:  
- Zmluvou o poskytnutí NFP 
- Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia 
- Schváleným operačným programom Kvalita životného prostredia, Výzvou a jej prílohami, vrátane 

podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ktoré boli zverejnené 
- Právnymi predpismi SR  

 
3) Zhotoviteľ je povinný pre objednávateľa vykonávať v procese implementácie projektu v súvislosti 

s Realizáciou aktivít Projektu nasledovné činnosti:  
• administratívne úkony,  
• zostavenie časového a obsahového harmonogramu projektu  a jeho riadenie,  
• monitoring projektu, vrátane monitoringu v období udržateľnosti projektu,  
• vypracovanie žiadostí o platbu,  
• kontrola a schvaľovanie vecného a finančného plnenia postupu projektu podľa požiadaviek 

Objednávateľa a časového a vecného harmonogramu vo fáze realizácie projektu,  
• kontrola správnosti faktúr od dodávateľa stavebných prác, resp. zhotoviteľa (či faktúra obsahuje 

všetky náležitosti podľa zákona, či je fakturované plnenie oprávneným výdavkom podľa 
zostaveného rozpočtu projektu),  

• spracovanie finančných dokladov pre platobný orgán,  
• spracovanie pravidelných finančných a obsahových správ, ako aj žiadostí o platbu pre potreby 

dotknutých organizácií, poskytujúcich na projekt finančný príspevok,  
• spracovanie výstupov pre publicitu a propagáciu projektu v zmysle príslušných predpisov,  
• pomoc pri účtovníctve, výkazníctve a archivácii,  
• zhotoviteľ sa bude fyzicky zúčastňovať kontrol projektu v mieste sídla objednávateľa, zhotoviteľ 

pripraví podklady a odporúčania pred konaním kontroly v mieste sídla objednávateľa. 
 

4) Neoddeliteľnou súčasťou výzvy je Zmluva o dielo. Súhlas s jej znením je jednou z podmienok úspešnosti 
ponuky (splnenie požiadaviek na predmet zákazky).  

 
Miesto dodania zákazky: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 
 
Odborný garant:  
Ing. Ľubica Gajdošová,  riaditeľka Odboru ekonomiky, e mail:  lubica.gajdosova@indprop.gov.sk, tel. kontakt: 
048/ 4300 130 
 

Zdroje financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 
 
54 715,00 EUR bez DPH   
 
Doba trvania zákazky: 
  predpoklad je 24 mesiacov( 2 roky), avšak dĺžka trvania zákazky závisí od trvania Zmluvy o NFP 

a z nej vyplývajúcich povinnosti vzťahujúcich sa na implementáciu financovaného projektu.  
   Podpísaná zmluva zaniká uskutočnením všetkých právnych úkonov a činnosťou Zhotoviteľa  a 

schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Objednávateľ povinný predložiť 
Poskytovateľovi NFP po uplynutí doby udržateľnosti projektu ( 5 rokov od Finančného ukončenia 
projektu )   
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Kritérium na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena v eur s DPH  
 
Podmienka prijatia ponuky: akceptácia znenia Zmluvy o dielo, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

Výzvy 
 
Obsah ponuky: 
1. Cena za predmet zákazky v eur bez DPH a v eur s DPH. 

2. Doklad o oprávnení poskytovať službu (kópia originálu alebo úradne overenej fotokópie). 

3. Doklad o poistení zodpovednosti za škodu pri výkone povolania 

4. Čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

5. Akceptácia zmluvných podmienok navrhovaných v zmluve.  
 
 
 
Miesto, lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky: 
Cenové ponuky zasielať buď elektronicky, alebo doručiť na adresu ÚPV SR, Švermova 43, 974 04 Banská 
Bystrica s označením ,,NEOTVÁRAŤ" - ,,VO – Implementácia projektu z EU fondov“ “ 

Kontaktná e-mailová adresa:  lubica.gajdosova@indprop.gov.sk 

 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 8. marca 2019  o 12, 00 hod miestneho času. 
 
Druh zákazky/typ zmluvy: 
Zmluva o dielo  
V Banskej Bystrici, 20.2.2019 
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