VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica, IČO: 00332194

Obec Zemplínska Teplica ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods. 1písm.b) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky
“Externé riadenie projektu: Vybudovanie komunitného centra v obci Zemplínska Teplica“
– služba.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Zemplínska Teplica
Sídlo: Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozefína Uhaľová
IČO: 00332194
DIČ: 2020741294
IČ DPH: --Tel.: 056/6796222
E-mail: ocuzteplica@slovanet.sk
Internetová stránka: www.zemplinskateplica.sk
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu.: IBAN : SK11 5600 0000 0043 2203 5001
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Zamestnanci obecného úradu v Zemplínskej Teplici
4. Predmet obstarávania:
CPV: 72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: zmluva
Zmluva bude platná jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom schválenia procesu
verejného obstarávania SO Ministerstva vnútra SR.
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmet zákazky je poskytnutie služieb, ktoré sú nevyhnutné a potrebné pri riadení,implementácii a
ukončení projektu, finančný manažment a monitoring projektu.
Počet osobohodín počas poskytovania služby: 532,22 osobohodín:
- administratívne úkony súvisiace s implementáciou projektu
- finančnú stránku projektu
- zabezpečí vypracovanie žiadosti o platbu
- vypracovanie pravidelných monitorovacích správ projektu
- vypracovanie žiadosti o zmenu zmluvy o pridelení NFP
- komunikácia so SORO a obecným úradom
- poskytovanie poradenstva.

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 3987,21 EUR bez DPH
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Zemplínska Teplica, priebežne počas trvania projektu
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Termín dodania služby: od účinnosti zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy do skončenia aktivít projektu.
10.Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: neuplatňuje sa.
11.Financovanie predmetu zákazky:
Financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačný program Ľudské zdroje,
poskytovateľ: MV SR ako Sprostredkovateľský orgán pre OP ĽZ.
12.Lehota na predloženie ponuky: do 22.12.2017 do 11.00 h.
13. Spôsob predloženia ponuky:
- v elektronickej podobe na adresu: ocuzteplica@slovanet.sk
- poštou na adresu: Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica
- osobne do podateľne obecného úradu v Zemplínskej Teplici, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska
Teplica
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
V prípade rovnosti cien uchádzačov bude úspešná ponuka uchádzača, ktorý predložil ponuku skôr.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude
vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
a. ponuka musí byť vyhotovená vo formáte pdf ako sken (elektronická podoba ponuky).
b. v slovenskom jazyku, príp.v českom,
c. podpísaná štatutárom alebo osobou poverenou na zastupovanie (v tomto prípade je súčasťou
aj splnomocnenie),
d. neumožňuje sa predkladať variantné riešenia. Ponuka musí byť predložená na celý predmet
zákazky. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
e. Požaduje sa, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
1) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO,
DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – príloha č.1 tejto výzvy.
2) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – príloha č.2
tejto výzvy
3) Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať službu:
 PO - kópia výpisu z obchodného registra alebo
 FO – kópia výpisuzo živnostenského registra.
Požadované dokumenty uvedené v bode 15. písm. e) musia byť podpísané štatutárom alebo
ním poverenou osobou a opečiatkované.
16. Otváranie ponúk: 22.12.2017 o 11:30 h.

17. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné. Verejný obstarávateľ
po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom,
ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
18. Lehota viazanosti: do 31.05.2018
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Mgr. Jozefína Uhaľová, Ing. Zuzana Mihóková
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Súlad so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalejlen „zákon o verejnomobstarávaní“) potvrdzuje:

Mgr. Jozefína Uhaľová
starostka obce

Prílohy:
č.1 – Identifikačné údaje uchádzača
č.2 – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 1

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
“Externé riadenie projektu: “

Obchodnémeno/názov:
Adresa sídla uchádzača:
Zastúpený1:
Registrovaný:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Čísloúčtu:
ABO, IBAN + SWIFT2:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
e-mail:

V .......................dňa.................2017
........................................................
(meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača)

1Štatutárny
2Doplní

zástupca resp. zástupcovia
uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky

Príloha č. 2
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
“Externé riadenie projektu: “

Uchádzač:

……...........................................................................................................

Cena za celý predmet zákazky:
Počet osobohodín Cena za 1 osobohodinu Cenaza 1
Celková cena za
v EUR bez DPH
osobohodinu v EUR s 532,22
DPH
osobohodín v
EUR bez DPH
532,22

Cena

..............................v EUR bez DPH (slovom: ……………………………………)

DPH 20% …......................v EUR
Cena ...................................v EUR vrátane DPH (cenacelkom)
Platca/neplatca DPH3

V ..................................Dátum...............................

Podpis4

3

nehodiacesaprečiarknite
meno a priezviskoštatutárauchádzačaalebonímpoverenejosoby

4

Celková cena za
532,22
osobohodín v
EUR s DPH

