Výzva na predkladanie ponúk
_________________________________________________________________
Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa :
Obec Oravské Veselé
Oravské Veselé 374
029 62 Oravské Veselé
IČO: 00650498

1.1.

Štatutárny zástupca: Ing. Albín Maslaňák, starosta obce
tel. 0905 802 885, email: starosta.maslanak@oravskevesele.sk

2.

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ing. Ľuboslava Šafrová, poverená výkonom VO
Tel: 0904 444 280, e-mail: obstaravanie@temako.sk

3.

Názov predmetu zákazky : Externé riadenie projektu – projektový manažér

3.1.

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby externého manažmentu riadenia projektu:
„Zateplenie objektu viacúčelovej budovy - Zníženie energetickej náročnosti budovy“ v obci
Oravské Veselé
Služba bude pozostávať z:
- zodpovednosť za celkovú administráciu a implementáciu projektu,
- komplexného poradenstva a asistenčných služieb v oblasti štrukturálnych fondov EU,
najmä:
 zodpovednosť za prípravu žiadosti o platbu a ich predkladanie,
 zodpovednosť za dodržiavanie termínov na predkladanie žiadostí o platbu,
 zodpovednosť za získavanie a overenie podkladov do monitorovacích správ a za
zabezpečenie vypracovania monitorovacích správ,
 zodpovednosť za dodržiavania termínov na predkladanie monitorovacích správ,
 participovať na získavaní spätnej väzby v rámci projektových aktivít,
 zodpovednosť za zabezpečenie publicity projektu,
 sledovanie a koordinácia povinnosti prijímateľa podľa Príručky pre prijímateľa a
podľa Zmluvy o NFP,
 spracovanie podkladov k zmenovým konaniam a ďalšie úkony súvisiace s
implementáciou projektu,
 poskytovať RO/SORO súčinnosť pri vykonávaní kontrol na mieste,
 predkladať na RO/SORO žiadosti na prípadné zmeny zmluvy o NFP,
 sledovanie oprávnenosti výdavkov,
 ďalšie úkony súvisiace s implementáciou projektu.
Koordinácia projektových činnosti s obcou ako prijímateľom NFP, zhotoviteľom stavby,
stavebným dozorom, poskytovateľom NFP a inými dotknutými orgánmi štátnej správy
súvisiaca s implementáciou projektu vrátane spracovania potrebnej dokumentácie a
komunikácie vo všetkých formách v mene žiadateľa a účasť na pracovných stretnutiach a
kontrolných dňoch na stavbe v minimálnom rozsahu 20 stretnutí.
Rozsah poskytnutia služby: 650 hodín
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Spoločný slovník obstarávania (CPV): 72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov
3.2

Predpokladaná hodnota zákazky: 7 583,33 Eur

4.

Komplexnosť dodávky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku
len na niektorú, alebo niektoré položky v rámci predmetu zákazky.

5.

Termín poskytnutia služby:
Začiatok: od nadobudnutia účinnosti zmluvy, termín oznámenia a podpisu zmluvy s víťazným
uchádzačom 02.05.2017
Ukončenie: predpokladané ukončenie do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy

6.

Obsah ponuky:
Uchádzač predloží v ponuke:
a) identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ,
štatutárny zástupca)
b) cenu za predmet zákazky vypracovanú v zmysle čl 10.

7.

Podmienky financovania zákazky:
Financovanie plnenia predmetu zákazky je z finančných prostriedkov NFP z Operačného
programu: Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

8.

Typ zmluvného vzťahu: Zmluva v zmysle Obchodného zákonníka

9.

Lehota na predloženie ponúk: 28.04.2017 do 14:00 hod.
Ponuka musí byť doručená písomne.
Spôsob doručenia:
 poštou, osobne alebo kuriérom na adresu:
Ing. Ľuboslava Šafrová – TEMAKO
Trojičné námestie 188, 1.posch.
027 44 Tvrdošín
Ponuku žiadame označiť: „Manažment OV“ – Neotvárať !!

9.1.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné

10.
10.1.

Cena a spôsob určenia ceny v ponuke
Cena bude určená v Eur.
Navrhovanú ponukovú cenu za službu uchádzač uvedie v zložení:
1) Cena za 1 hod služby v EUR s DPH
2) Celková cena s DPH za poskytnuté služby v rozsahu 650 hodín
Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú cenu uvedie v zložení:
celková cena bez DPH
sadzba DPH a výška DPH
celková cena vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú celkom, a na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH v SR upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.

10.2.

10.3.
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10.4.

Uchádzač bude ponúkať komplexné poskytnutie služby, tak aby celková cena ponuky
pokryla všetky jeho záväzky v zmysle výzvy na predkladanie ponúk, vrátane obstarávania
a nákladov podzhotoviteľov uchádzača.

11.

Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena.
Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH
cena celkom).
Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu
celkovú cenu vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných
uchádzačov sa stanoví podľa veľkosti ponukových cien.

12.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné
obstarávanie v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými
možnosťami verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného
obstarávateľa.
c) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej
obsah je v súlade s podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie
ponúk, doručená ponuka obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola
predložená v určenej lehote na predkladanie ponúk.

Tvrdošín, 19.04.2017

Vypracovala:
Ing. Ľuboslava Šafrová
poverená výkonom VO

Ing. Albín Maslaňák
starosta obce
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