Obec Veľké Ludince
________________________________________________
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
A.
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - OBEC
Názov obce: Veľké Ludince
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Adresa sídla obce: Veľké Ludince č. 136, 935 65 Veľké Ludince
IČO: 00 307 637
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa: www.velkeludince.sk
Štatutárny zástupca: Bc. Zita Cseri, starostka obce
Telefonický kontakt: + 421 36/7738 121
Mobilný kontakt: + 421 905 657 964
Email: starostka@velkeludince.sk
Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie.
B.
Kontaktné miesto pre verejné obstarávanie: AMIRE s.r.o., Sídlo: 934 01 Levice, Južná 3079/18, IČO: 50
354 540
Kontaktná osoba: Ing. Amália Bubáková
Telefonický kontakt: + 421 914 201 483
Email: obstaravanie.amire@gmail.com
II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky: Dodávka externých služieb pre prípravu žiadosti o grant „ Európa pre občanov ( 2014 –
2020 )“
CPV: 71241000-9 Slovník VO: Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
Druh zákazky: Služby
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti
Opis predmetu zákazky: Vypracovanie žiadosti o grant na projekt v rámci Programu Európa pre občanov
( 2014 – 2020) v rámci Akcie 2. Demokratická angažovanosť a občianska účasť, Opatrenie 2.2.
Siete partnerských miest (projektový grant) v rámci Fázy II.
Rozsah plnenia predmetu zákazky: Predmet zákazky zahŕňa nasledovné:
A. Poskytovanie služieb spojených so zabezpečením činností:
 spracovanie žiadosti podľa platnej metodiky príslušného Riadiaceho orgánu
 kompletizácia vyžadovaných príloh žiadosti
 predloženie žiadosti o grant Riadiacemu orgánu
 sledovanie aktualizovaných informácií od Riadiaceho orgánu
 súčinnosť pri komunikácii s Riadiacim orgánom
B. Poskytnutie poradenstva pri implementácii projektu v rozsahu:
 informovania žiadateľa o zmenách v metodike Riadiaceho orgánu
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 komunikácie s Riadiacim orgánom
 prípravy a spracovaní záverečnej správy v spolupráci so žiadateľom
 prípravy a spracovaní žiadostí o zmenu projektu
Lehota trvania zákazky: do 31.12.2020
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky:
Zdroj financovania: z vlastných rozpočtových zdrojov verejného obstarávateľa vyčlenených na tento účel
Spôsob záväzku: Zmluva o spolupráci doplnená o požadované údaje uchádzača, ktorú predkladá iba úspešný
uchádzač po jeho vyzvaní verejným obstarávateľom.
Platobné podmienky: Podrobné vymedzenie podmienok bude predmetom Zmluvy o spolupráci s úspešným
uchádzačom.
Verejný obstarávateľ realizuje prvú úhradu po odovzdaní žiadosti o grant v požadovanom termíne a to
na základe faktúry so splatnosťou 14 dní odo dňa odoslania elektronického formulára žiadosti o grant
Riadiacemu orgánu programu.
Verejný obstarávateľ realizuje druhú úhradu do 14 dní od úhrady prvej platby (vrátane zálohovej platby)
oprávnených nákladov projektu zo strany Radiaceho orgánu Záujemcovi až v prípade schválenia žiadosti
o grant Riadiacim orgánom, a to po podpísaní zmluvy o grant medzi verejným obstarávateľom ako
prijímateľom a riadiacim orgánom ako poskytovateľom grantu.
Verejný obstarávateľ realizuje tretiu úhradu za splnenie predmetu zákazky podľa bodu B. tejto výzvy do 14 dní
od odoslania záverečnej správy projektu riadiacemu orgánu.
Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanovil PHZ na základe prieskumu trhu vo výške
20 000,00 Eur bez DPH.
Termín obhliadky: Neuplatňuje sa
III. PREDPOKLADANÝ POSTUP
1. Cenový prieskum na dodávku služieb, ktoré sú predmetom zákazky, zabezpečí verejný obstarávateľ
zaslaním výzvy na predloženie ponúk dňa 26.01.2018 a to min. 3 záujemcom elektronickou formou/emailom
a zverejnením výzvy na domovskej stránke obce: www.velkeludince.sk, aby zabezpečil objektívne posúdenie
a primerané vynaloženie nákladov na obstaranie zákazky. Oslovení záujemcovia sú povinní zaslať emailom
písomné potvrdenie o prijatí výzvy emailom a oboznámiť verejného obstarávateľa o tejto skutočnosti.
2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a pri dodržaní minimálneho počtu predložených ponúk
pre dodávku služieb, ktoré sú predmetom zákazky, posúdi obsah a náležitosti ponúk a vyhodnotí návrhy
uchádzačov – celkovú výšku za dodávku požadovaných služieb, vyjadrenú v mene EUR s DPH, ktorej
výsledkom bude Zmluva o spolupráci v predmete zákazky.
3. Obsah a náležitosti predložených cenových ponúk posúdi a vyhodnotí verejný obstarávateľ v zmysle
požiadaviek výzvy, určí poradie uchádzačov, označí úspešného uchádzača a neúspešných uchádzačov,
spracuje dokument, ktorý je výsledkom verejného obstarávania - záznam z prieskumu trhu pre zadávanie
zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015.
4. Po spracovaní záznamu z prieskumu trhu verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o výsledku
vyhodnotenia pre zadávanie zákazky a vyzve úspešného uchádzača k podpisu Zmluvy o spolupráci tvoriace
predmet zákazky.
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
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Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 01.02.2018 Čas: do 13:00 hod. miestneho času
Spôsob zasielania výzvy: Výzva na predloženie cenových ponúk sa zasiela elektronickým spôsobom
z kontaktného miesta uvedenom v bode I.B v tejto výzve.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
1. Cenové ponuky musia byť doručené nasledovne:
 elektronicky/emailom na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode I.B tejto výzvy
v predpísanom formáte pdf., email kontaktného miesta: obstaravanie.amire@gmail.com
 alebo doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, na adresu kontaktného miesta pre verejné
obstarávanie

alebo osobne na adresu kontaktného miesta pre verejné obstarávanie. Osobné prevzatie cenovej
ponuky potvrdzuje kontaktná osoba pre verejné obstarávanie.
2. Označenie obálky
Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. Obálka návrhu
musí obsahovať nasledovné údaje:
 adresa kontaktného miesta pre verejné obstarávanie: AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, 934 01 Levice
 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača,
 označenie : „Verejné obstarávanie – neotvárať “
 označenie heslom: „ Európa pre občanov ( 2014 – 2020) “
V. OBSAH PONUKY

Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami
a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
Obsahom ponuky musia byť doklady podľa tohto článku V., ktorými sú:
 doklady na preukazovanie splnenia podmienok účasti uvedené v bode 1.
 návrh na plnenie Kritéria uvedený v bode 2.
1. DOKLADY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI PODĽA § 32 ZÁKONA
Doklad na preukazovanie splnenia podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcej sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO č.343/2015 Z.z. vo vzťahu k predmetu zákazky:
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť v predmete zákazky.
a) Pri elektronickom predkladaní cenovej ponuky uchádzač uvedie elektronický prístup na stránku
ORSR/ZRSR alebo iný web v prípade ďalšieho registra podľa pokynov v prílohe č. 1. pre overenie údajov
uchádzača.
b) V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou, kuriérom prípadne osobne, uchádzač predkladá
úradne overenú fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať či vykonávať činnosť v predmete zákazky v listinnej
podobe.
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Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií dokladov, uvedených podľa tohto bodu
pokiaľ príslušný doklad/dokument nie je vydávaný/vyhotovený výlučne v elektronickej forme, resp.
nie je určené inak.
2. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Nacenený návrh na plnenie kritéria v písomnej forme podpísaný uchádzačom/štatutárnym zástupcom
uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača. Celkový návrh na plnenie kritéria je nacenený štruktúrovaný
rozpočet, pričom nenacenený štruktúrovaný rozpočet je prílohou č. 1 tejto výzvy.
a) Pri elektronickom predkladaní cenovej ponuky uchádzač predloží vyplnenú prílohu č.1 vo formáte pdf..
b) V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou, kuriérom prípadne osobne, uchádzač predkladá
prílohu č. 1 v listinnej podobe ako originál.
VI. KRITÉRIUM VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: uchádzačom predložený návrh na plnenie kritéria je celková cena, ktorá
je v štruktúrovanom rozpočte ceny predmetu zákazky a zároveň najnižšia cena v rámci predložených
cenových ponúk, vyjadrená v Eur s DPH. Cena za dodávku predmetu zákazky musí byť konečná a musí
zahrňovať všetky náklady spojené s dodávkou služieb. Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona
o cenách č. 18/1996 Z. z. v celkovej výške v Eur bez DPH, výška a sadzba DPH v Eur a celková cena v Eur s DPH.
Najnižšia cena vyjadrená v Eur s DPH pri splnení podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa
je podkladom pre stanovenie výsledku verejného obstarávania.
VII. PODMIENKY ZRUŠENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
1. Cenové ponuky neboli predložené v min. požadovanom počte od 3 záujemcov.
2. Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na základe návrhu plnenia
kritérií – presahujú stanovenú výšku PHZ.
3. Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 1. a 2.
článku V. tejto výzvy.
4. Nebola predložená žiadna ponuka.
5. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená a zákazka zadávaná.
Vypracovala osoba poverená na úkony vo verejnom obstarávaní:

…………….......................................
Ing. Amália Bubáková
konateľ AMIRE s.r.o.

Dátum spracovania: 25.01.2018
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií – vzor
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Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií
" Európa pre občanov ( 2014 – 2020 ) "

Predmet zákazky

Cena v Eur
bez DPH

DPH 20%
v Eur

Cena v Eur
s DPH

1. Rozsah plnenia podľa bodu A

2. Rozsah plnenia podľa bodu B

Celková cena za predmet zákazky spolu:

Elektronický prístup na web. stránku ORSR/ZRSR: .................................................
Identifikačné údaje záujemcu/názov: .....................................................................
Sídlo: ..................................................
IČO: ....................................................
Kontaktná osoba: ...............................
Kontaktný email: ................................
Telefonický kontakt: ...........................
Uchádzač podpisom súhlasí s podmienkami tejto Výzvy a potvrdzuje, že cenová ponuka je záväzná

Podpis uchádzača v zmysle podpisového vzoru: .........................................................

Dátum: ..................... 2018
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