Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Vypracovanie žiadosti o NFP a súvisiacich verejných
obstarávaní vrátane externého manažmentu
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Mesto Nováky
IČO 00318361

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Námestie SNP 349/10, 97271 Nováky, SK
Kontaktná osoba Ing. Vladimíra Trojanová, +421 915 703 543, vladimira.trojanova@novaky.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 17166,67 € bez DPH
Predpokl. obdobie V zmysle výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40
realizácie:
Lehota na predkladanie do 25.4.2019 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?dreDi32K5pCPCh0rD3eijX0
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených

ponukách

Opis
Oblasť Ostatné služby
Podoblasť Externý manažment

1. Názov zákazky: „Vypracovanie žiadosti o NFP a súvisiacich verejných obstarávaní vrátane
externého manažmentu “
2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Nováky
Sídlo: Námestie SNP 349/10, 972 71 Nováky
Kontakt: vladimira.trojanova@novaky.sk
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet zákazky: „Obstaranie externých služieb pre plánovanú žiadosť v rámci výzvy OPKZPPO2-SC211-2018-40“
4. Druh zákazky: poskytnutie služby
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet zákazky
6. Opis predmetu:
Predmetom zákazky je spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, jej podanie na
príslušný správny orgán, zabezpečenie procesu verejných obstarávaní v rámci žiadosti o NFP z
operačného programu : Kvalita životného prostredia konkrétna výzva s kódom: OPKZP-PO2SC211-2018-40, špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.
Manažment projektu: kontrola a odborné poradenstvo súvisiace s vypracovaním žiadosti o
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Manažment projektu: kontrola a odborné poradenstvo súvisiace s vypracovaním žiadosti o
nenávratný finančný príspevok, Opis
spracovanie žiadostí o platbu, monitorovacích správ a prípadných
žiadostí o zmenu projektu. Zhotoviteľ je povinný postupovať v súlade s príslušnou príručkou a
metodickými pokynmi pre žiadateľa o finančný príspevok v rozsahu potrebného počtu hodín pre
každý projekt.
Maximálny počet hodín pre externé riadenie projektu je v množstve 1000 hod.
Realizácia verejných obstarávaní - spôsob realizácie verejného obstarávania:
• podlimitná zákazka
• zákazka s nízkou hodnotou
Proces verejného obstarávania bude obsahovať okrem iného aj tieto činnosti:
vypracovanie súťažných podkladov,
vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania,
zaslanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do vestníka verejného obstarávania,
sumarizácia záujemcov o účasť vo verejnom obstarávaní,
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov – zápisnica,
a ďalšie.
7. Podmienky účasti:
Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j.
Opis zákazky musí preukázať, že:
„je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu
aspoň k jednému, predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť".
8. Spoločný slovník obstarávanie: 79415200-8 – Poradenské služby pre projektovanie
9. Predpokladaná hodnota zákazky: 17166,67 Eur bez DPH
10. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: V súlade s výzvou na predkladanie ponúk
11. Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Nováky
12. Variantné riešenie: neumožňuje sa
13. Lehota predloženia ponúk: do 25.04.2019 do 12:00
14. Spôsob predkladania ponúk:
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
15. Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie kritérií a
Rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude
posudzovaná cena celkom.
16. Lehota viazanosti ponúk: 30. 06. 2019
17. Obsah Ponuky:
Uchádzač predloží svoju ponuku v dvoch origináloch, ktorá obsahuje:
• Vyplnený návrh plnenia kritérií – príloha č. 1 tejto výzvy
• Dôkaz o oprávnení podnikať v predmete zákazky –originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu.
(Obchodného registra alebo živnostenského registra).
18. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk bude neverejné (z dôvodu predloženia ponúk v elektronickom systéme) a zrealizuje
sa ihneď po ukončení lehoty na predkladanie ponúk
19. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Verejného obstarávateľa.
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená žiadna ponuka,
- ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh plnenia kritérií

Položky zákazky
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P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

1

Spracovanie žiadosti o NFP

1,000 celkom

2

Zabezpečenie a vykonanie verejného obstarávania - Zákazka s nízkou hodnotou

1,000 kus

3

Zabezpečenie a vykonanie verejného obstarávania - Podlimitná zákazka bez použitia el. trhoviska

1,000 kus

4

Externý riadenie projektu – k žiadosti č. 1

1000,000 hod

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke

Typ

Príloha č. 1 Návrh plnenia kritérií.docx

Iné
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Dátum
18.4.2019 11:16

Veľkosť
13,3 kB

