OBEC ZUBROHLAVA
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9
prieskumom trhu
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon)

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Typ verejného obstarávateľa: § 6 ods. 1 písm. b) - OBEC
Názov obce: Zubrohlava
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Adresa sídla obce: obecný úrad Zubrohlava
IČO: 00315044
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa: http://www.zubrohlava.eu/sk/Obec-Zubrohlava.html
Kontaktné miesto: Obecný úrad Zubrohlava, Plátennícka 464, 029 43 Zubrohlava
Štatutárny zástupca: Pavol Bugeľ, starosta obce
Kontaktná osoba: Mgr. Jozefa Šurinová
Telefonický kontakt: +421 435521261
Email: jozefa.surinova@zubrohlava.eu
Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby.
II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky: Dodávka špecializovaných služieb v oblasti projektového
riadenia
Predmet zákazky: Služby CPV Kód: 71241000-9
Spoločný slovník obstarávania (CPV): Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba,
analýza
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky sú špecializované služby v oblasti
projektového riadenia, pričom služby pozostávajú z:
a)vypracovania žiadosti o NFP podľa požiadaviek OP Kvalita životného prostredia
b)odovzdania žiadosti v lehote určenej vo výzve
c)doplnenia žiadosti o dotáciu v súlade s výzvou o doplnenie z RO
k nasledovnému projektu s názvom: Vybudovanie zberného dvora v obci
Zubrohlava
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad Zubrohlava, Plátennícka 464,
029 43 Zubrohlava
Lehota zákazky/trvanie dodávky služieb: približne 6 kalendárnych mesiacov.
Zdroj financovania: z vlastných rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa,
uhradené bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej faktúry.
Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanovil primeraným
spôsobom aktuálnu cenu služby: na základe telefonicky vykonaného prieskumu
u rôznych poskytovateľov služieb, ďalej porovnaním cien vo verejne dostupných
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informačných systémoch, či portáloch, kde je možnosť zverejňovania cien v rámci
zadávania rôznych zákaziek v maximálnej výške: 4.300,00 Eur bez DPH.
Predpokladaný postup: V súvislosti s obstarávaním postupuje verejný obstarávateľ v
rámci postupov verejného obstarávania nasledovne:
1. cenový prieskum na dodávku služieb, ktoré sú predmetom zákazky, zabezpečí
verejný obstarávateľ zaslaním resp. osobným doručením výzvy na predloženie ponúk,
a to min. 3 záujemcom/poskytovateľom požadovaných služieb elektronickou
formou/emailom, aby zabezpečil objektívne posúdenie a primerané vynaloženie
nákladov na obstaranie zákazky.
2. na základe predložených cenových ponúk pre dodávku služieb, ktoré sú predmetom
zákazky posúdi a vyhodnotí návrhy uchádzačov. Celková výška za dodávku
požadovaných služieb, vyjadrenú v mene EUR s DPH, ktorej výsledkom bude zmluva
na poskytovanie služieb pri zadávaní zákazky.
3. obsah a náležitosti predložených cenových ponúk posúdi a vyhodnotí verejný
obstarávateľ v zmysle aktuálnych finančných limitov ZOVO spracovaním dokumentu,
ktorý je výsledkom verejného obstarávania - záznamom z prieskumu trhu pre
zadávanie zákaziek podľa § 9 ods. 9 ZOVO. Po spracovaní záznamu verejný
obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača k predloženiu zmluvy na poskytnutie
služieb tvoriace predmet zákazky.

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. českom
jazyku
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 08.02.2016 alebo obratom
Spôsob predloženia cenovej ponuky: Cenové ponuky musia byť doručené na adresu
kontaktného miesta uvedeného v bode I. tejto výzvy a to elektronicky/emailom vo
formáte pdf. Osobné prevzatie cenovej ponuky potvrdzuje uchádzačovi verejný
obstarávateľ písomne.
IV. OBSAH PONUKY
Cenová ponuka musí obsahovať:
1. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky
2. Návrh na plnenie kritéria v zmysle prílohy č.1 tejto výzvy
V. KRITÉRIUM VYHODNOTENIA
Uchádzačom predložený návrh na plnenie kritérií je celková cena, ktorá je predmetu
zákazky a zároveň najnižšia cena v rámci 3 predložených cenových ponúk, vyjadrená
v Eur s DPH. Najnižšia cena vyjadrená v Eur s DPH je podkladom pre stanovenie
výsledku verejného obstarávania.
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................................................
Mgr. Jozefa Šurinová

Za obec Zubrohlava, schválil:

.....................................................
Pavol Bugeľ
Starosta obce

Dátum spracovania 01.02.2016

