Operačnýprograrr

^VZDELÁVANIE^
Európska únia
Európsky socilny tend

Výzva na predloženie cenovej ponuky
spracovaná v zmysle § 9 ods.9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
1. Predmet zákazky ;
„Služby
odborne
spôsobilej osoby
pre
komplexnú
realizáciu
obstarávania pre projekt s názvom „Akadémia tretieho veku Revúca"

verejného

2. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov : Mesto Revúca
Sídlo : Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca
IČO: 00328693
Kontaktná osoba : Ing.Miroslav Varga
Kontakty: 058/44 28 515 36
3. Opis a rozsah zákazky :
CPV:
79418000-7 - Poradenské služby pre obstarávanie
V rámci realizovaných postupov verejného obstarávania budú uskutočnené najmä
nasledovné činnosti:
predprípravná fáza: konzultácia o predmete zákazky a spôsobe jeho
zabezpečenia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa,
spracovanie časového harmonogramu verejného obstarávania,
vypracovanie súťažných podkladov,
vypracovanie textu oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
zaslanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do Vestníka verejného
obstarávania,
spracovanie stanoviska verejného obstarávateľa, v prípade, že záujemca
uplatní revízne postupy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,
spracovanie stanoviska pre Úrad pre verejné obstarávanie, v prípade,
že záujemca/uchádzač podá námietku,
spracovanie evidencie záujemcov, ktorí predložia žiadosť o účasť,
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov, spracovanie zápisnice
zaslanie výziev záujemcom na predloženie ponuky,
zaslanie súťažných podkladov,
spracovanie odpovede v prípade, že záujemca požiada o vysvetlenie
súťažných podkladov,
spracovanie evidencie uchádzačov, ktorí predložia súťažné ponuky,
vyhotovenie, po dohode s verejným obstarávateľom, menovacieho dekrétu
členov komisie na otváranie a vyhodnocovanie ponúk,

spracovanie čestných vyhlásení pre členov komisie na otváranie
a vyhodnocovanie ponúk,
spracovanie prezenčnej listiny zo zasadnutia komisie na otváranie obálok
s ponukami,
účasť na zasadnutí komisie na otváraní ponúk,
spracovanie zápisnice z otvárania ponúk,
spracovanie podkladov pre uskutočnenie elektronickej aukcie,
v prípade potreby spracovanie výzvy na vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky
uchádzačom,
v prípade potreby spracovanie výzvy na písomné vysvetlenie ponúk,
v prípade potreby spracovanie oznámenia uchádzačom o vylúčení uchádzača,
resp. ponuky z procesu verejného obstarávania,
spracovanie čistopisu hodnotiacej tabuľky pre členov komisie na hodnotenie
ponúk,
spracovanie sumarizačnej hodnotiacej tabuľky,
spracovanie zápisnice zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk,
spracovanie oznámenia o prijatí ponuky, resp. o neúspešnosti
uchádzačov,

ponuky

spracovanie textu oznámenia o výsledku verejného obstarávania,
zaslanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do Vestníka verejného
obstarávania,
kompletizácia dokumentácie verejného obstarávania.
4. Predpokladaná hodnota zákazky: nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ nevie presne kvantifikovat' konkrétny rozsah plnenia s ohľadom
na rôznorodosť situácií, ktoré môžu v procesoch zadávania zákaziek nastať, preto určil
predpokladanú hodnotu zákazky podľa § 5 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní
určením finančného limitu rovnakého alebo vyššieho ako 1000 eur bez DPH a nižšieho
ako 20 000 eur bez DPH.
5. Typ zmluvy: Rámcová dohoda na poskytnutie služieb
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Názov: Mesto Revúca
Sídlo : Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca
7. Predpokladaný rozsah predmetu zákazky:
3 postupy zadávania zákazky na tovary a služby s predpokladanou hodnotou zákazky
max. do 1000 eur bez DPH.
8 postupov zadávania zákazky na tovary a služby s predpokladanou hodnotou
zákazky v rozpätí od 1000 eur bez DPH do 19 999 eur bez DPH.
1 postup zadávania zákazky na poskytnutie vzdelávacích služieb (školenia)
s predpokladanou hodnotou zákazky v rozpätí od 20 000 eur bez DPH do 199 999 eur
bez DPH.
2 prieskumy trhu na zabezpečenie nájmu priestorov.

Uchádzač vo svojej ponuke uvedie vlastný kvalifikovaný odhad potrebného počtu
hodín na dodanie predpokladaného rozsahu zákazky.
8. Variantné riešenie:
Neumožňuje sa.
9. Termín plnenia :
09/2013-12/2013
10. Hlavné podmienky financovania :
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného
obstarávateľa a z projektu EÚ Európsky sociálny fond operačný program
„Vzdelávanie".
11. Poskytnutie podkladov na vypracovanie cenovej ponuky :
Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva na predloženie cenovej
ponuky a jej príloha č. 1. - Návrh uchádzača na plnenie kritérií.
12. Lehota a podmienky predloženia cenovej ponuky:
Verejný obstarávate!" žiada cenovú ponuku doručiť do 19.09.2013 do 15:00 hod.
miestneho času. Cenová ponuka bude doručená poštou alebo osobne v listinnej forme
na adresu:
Názov : Mesto Revúca
Sídlo : Námestie slobody 13/17, 050 80 Revúca
Uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu (ďalej len „obálka").
Obálka s ponukou musí byť uzatvorená, prípadne zapečatená, zabezpečená proti
nežiaducemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi:
- adresa uvedená v bode 12 tejto výzvy,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „verejná súťaž - neotvárať",
- označenie heslom verejného obstarávania „ SLUŽBY VO ".
13. Podmienky účasti uchádzačov:
Oprávnenie realizovať predmet zákazky
registra),

(overená kópia výpisu z Obchodného

14. Kritéria na hodnotenie predložených cenových ponúk: najnižšia cena za osobohodinu
poskytovania služieb s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť v predloženej ponuke.
Uchádzač uvedie v návrhu na plnenie kritérií aj vlastný kvalifikovaný odhad potrebného
počtu hodín na dodanie predpokladaného rozsahu zákazky podľa bodu 7 tejto výzvy
a na základe toho odhadu a navrhovanej ceny s DPH za osobohodinu poskytovaných
služieb uvedie aj cenu s DPH za celý predmet zákazky, ktorá bude pre úspešného
uchádzača predstavovať maximálnu hodnotu rámcovej dohody.
15. Lehota viazanosti ponúk:
30.9.2013
V

Revúcej dňa 3.9. 2013

Za verejného obstarávateľa:

MVDr. Eva Cireňová, primátorka mesta

Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií - najnižšia cena
Názov zákazky: „Služby odborne spôsobilej osoby pre komplexná realizáciu
obstarávania pre projekt s názvom „Akadémia tretieho veku Revúca"

verejného

Obchodné meno uchádzača;
Uchádzač je platcom DPH: áno/nie'
Označenie
hodnotiaceho
kritéria
1
2
V

Počet osobohodín
Opis hodnotiaceho kritéria
Cena za osobohodinu poskytnutých
služieb s DPH**
Cena za celý predmet zákazky
s DPH***
Dňa

1

Návrh na plnenie
kritéria
eur
eur

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho
zástupcu, resp. oprávnenej osoby uchádzača:

nehodiace sa prečiarknite
cena za osobohodinu, ktorá je kritériom na vyhodnotenie ponúk, bude pre úspešného uchádzača predstavovať
záväznú zmluvnú cenu za osobohodinu poskytovania služieb
cena za celý predmet zákazky s DPH bude pre úspešného uchádzača predstavovať maximálnu hodnotu
rámcovej dohody

