VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazka zadávaná podľa § 9 ods. 9 a nasl. zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Úradný názov a sídlo:
Obec Zubrohlava
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
00315 004
Bankové spojenie:
Prima banka
Číslo účtu
4001434001/5600
Kontaktné miesto:
Plátennícka 464, 029 43 Zubrohlava
Kontaktná osoba:
Pavol Bugeľ, starosta obce
Telefón:
043/552 12 60
E-mail:
pavol.bugel@zubrohlava.eu
Internetová adresa:
www.zubrohlava.eu

1.

Obec Zubrohlava je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
2.

Názov predmetu zákazky: špecializované služby v oblasti projektového riadenia

3.

Druh zákazky: Prioritná služba - kategória služby: 11
Spoločný slovník obstarávania: 85312320-8 Poradenské služby

4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

5.

Hlavné miesto poskytnutia služby: Sídlo verejného obstarávateľa

6.

NUTS kód: 031

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: do 19 500 EUR
Verejný obstarávateľ nie je oprávnený uvedenú hodnotu prekročiť.

8.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú špecializované služby v oblasti projektového riadenia, pričom
služba pozostáva zo:





9.

- spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP), služba
zahŕňa:
vypracovanie žiadosti o NFP podľa požiadaviek z výzvy pre Operačný program
Kvalita životného prostredia
odovzdanie žiadosti o NFP v lehote určenej vo výzve a na kontaktné miesto výzvy
bez zbytočného odkladu odstrániť príslušnými orgánmi vytknuté nedostatky žiadosti o
NFP, a to v lehote na to určenej,
zodpovednosť za formálnu stránku žiadosti o NFP
Termín poskytnutia služby: bude určený v objednávke na prípravu a realizáciu
konkrétnej zákazky.
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10.

Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutých finančných prostriedkov
Európskej únie a spolufinancovaný z finančných prostriedkov verejného
obstarávateľa.

11.

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Predloženie cenovej ponuky do stanovenej lehoty na predkladanie ponúk, podľa
prílohy č. 1, ktorá je súčasťou tejto výzvy. Úspešný uchádzač predloží doklad
o oprávnení poskytovať službu /postačuje kópia dokladu/, ktorý musí oprávňovať
uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky. Takýmito dokladmi sú napr.
- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra /predkladá fyzická
osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ/
- výpis z obchodného registra /predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická
osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri/, resp. iný ekvivalent

12.

Spôsob určenia ceny (odplaty) a platobné podmienky:
Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s Kalkuláciou ceny uvedenou v Prílohe č.1
tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v
ponuke. Verejný obstarávateľ nie je platiteľom DPH.
.
Lehota na predkladanie ponúk: 30.06.2015 do 10:00 hod.
Cenové ponuky je potrebné v uvedenej lehote doručiť poštou, prostredníctvom e-mailu
na adresu: pavol.bugel@zubrohlava.eu alebo osobne do podateľne na adresu podľa
bodu 1 tejto výzvy.

13.

14.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.

15.

Zákazka sa týka projektu (projektov) financovaného z fondov Európskej únie.

16.

Podmienky týkajúce sa zmluvy
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude
uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému
uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma.
Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného
obstarávania bude uzavretie zmluvy podľa § 269 ods. 2 obchodného zákonníka.
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na rokovanie o uzavretí zmluvy.

17.

Ostatné požiadavky
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v
zmysle zák. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode
informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy
v centrálnom registri zmlúv alebo na webovom sídle verejného obstarávateľa a so
zverejnením dokumentov v profile podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom
znení.
Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

18.

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
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dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto
Výzve.
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené .
20.

Dátum odoslania tejto Výzvy vrátane Prílohy č. 1 záujemcom: 23.06.2015

V Zubrohlave, dňa: 22.06.2015
V súlade so zák. č. 25/2006 Z.z. v aktuálnom znení vypracoval:

...............................................
Pavol Bugeľ
starosta obce
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Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk
Oceňovacia tabuľka
počet
1

predmet
spracovanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok
CELKOM EUR BEZ DPH
DPH 20 %
CELKOM EUR S DPH
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MJ
žiadosť

cena EUR bez DPH

