Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
_______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

vyhlasuje
výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 1/2018
zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Bankové spojenie:

Obec Hranovnica
Vladimír Horváth, starosta obce
Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica
00326224
JUDr. Lukáš Antoni, prednosta OcÚ
0915 915 092
prednosta@hranovnica.sk

IBAN:

SK86 5600 0000 0034 4994 7003

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Hranovnica je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).
2. Predmet zákazky:
„Externé riadenie projektu - Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej
poriadkovej služby v obci Hranovnica“
3. Druh zákazky:
Služba
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
5. Miesto dodania:
Úspešný uchádzač sa zaviaže dodať predmet obstarávania na adresu obstarávateľa podľa bodu č.
1 tejto Výzvy.

_____________________________________________________________________________
Telefón

E-mail

Internet

IČO

052/7883266

info@hranovnica.sk

www.hranovnica.sk

00326224

6. Predpokladaná hodnota zákazky:
8 300 € bez DPH
7. Typ zmluvy:
Mandátna zmluva
8. Lehota dodania služby:
Počas realizácie/implementácie projektu s názvom : Podpora komplexného poskytovania MOPS
v obci Hranovnici t.j. 36 mesiacov
9. Opis predmetu zákazky:
Riadenie projektu – externý manažment - manažment projektu pre prijímateľa vykonávaný
externým subjektom, s ktorým žiadateľ/prijímateľ uzatvorí zmluvu o poskytnutí služby v súlade
so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Služby poskytnuté počas realizácie/implementácie projektu: (vypracovanie žiadostí o platbu –
spracovanie v ITMS2014+ - ZOP – refundácia – cyklácia kvartálne tzn. 12 ZoP počas doby
realizácie projektu t.j. 36 mesiacov; organizačné zabezpečenie aktivít – Komunikácia s PM RO;
zabezpečenie finančného riadenia projektu, monitorovacích správ projektu, žiadostí o zmenu,
monitorovanie a sledovanie dosahovania merateľných ukazovateľov projektu).
Počet hodín spolu: 550
Manažment publicity a informovanosti projektu (v súlade s Manuálom pre informovanie a
komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF – OP ĽZ (2014-2020 )- dodávka plagátu.
10. Termín a miesto doručenia cenových ponúk:
Najneskôr do 25.1.2018 do 11.00 hod. do podateľne Obecného úradu v Hranovnici.
Cenové ponuky spolu s prílohami podľa bodu 12. tejto výzvy je potrebné doručiť v riadne
zalepenej obálke, na ktorej je uvedený odosielateľ, adresát a heslo: „RIADENIE MOPS“ NEOTVÁRAŤ
11. Požadované obchodné podmienky:
a) cenovú ponuku požadujeme vypracovať v €; uviesť cenu bez DPH aj s DPH, ak uchádzač nie
je platcom DPH, uvedie cenu celkovú a poznámku, že nie je platcom DPH. Cena musí byť
konečná a musí zahŕňať všetky náklady uchádzača. Cena musí byť platná od lehoty na
predloženie cenovej ponuky do vykonania diela,
b) faktúru za vykonanie diela doručiť do 14 dní po odovzdaní diela; zmluvná cena bude splatná
do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
12. Obsah ponuky a požadované prílohy:
a) identifikačné údaje uchádzača,
b) doklad o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky,

c) čestné vyhlásenia uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa uvedenými v tejto
výzve,
d) cenová ponuka na celý predmet zákazky, podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo
osoby oprávnenej konať za uchádzača (ak nejde o štatutára, potrebné priložiť plnomocenstvo),
ktorej prílohou bude vyplnená príloha č. 2 tejto výzvy.
13. Kritéria na hodnotenie ponúk a pravidlo uplatnenia:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH (celková cena za celý predmet
zákazky).
Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: Poradový systém
Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto ostatným
ponukám druhé, tretie, atď. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom
mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.
14. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie:
ÁNO.
15. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

V Hranovnici, dňa 18.1.2018

Vladimír Horváth
starosta obce

