
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Príprava ŽoNFP a riadenie projektu - Nadstavba MŠ v obci Košeca

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Košeca

IČO 00317390

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlavná 36/100, 01864 Košeca, SK

Kontaktná osoba Mgr. Radomír Brtáň, 0918 461 201, starosta@koseca.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 08/2021-ukončenie projektu

Lehota na predkladanie
ponúk: do 14.7.2021 do 12:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečí verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/fKQSfNTNMhwCxrMDSuAsB3A
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.

 

Opis zákazky

Oblasť Ostatné služby

Podoblasť Externý manažment

Všeobecný opis zákazky

Predmetom zákazky je príprava a vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zabezpečenie poskytovania služieb externého
riadenia projektu „Nadstavba materskej školy v obci Košeca“ , ktorý bude predložený v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67 vyhlásenej
Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 

Predpokladaná hodnota stavebných prác: 489.642,46 € bez DPH / 587.570,95 € s DPH 

Nadstavba budovy materskej školy predstavuje vytvorenie nových kapacít materskej školy 2  triedami (herná a odpočinková časť), každá
pre max 25 detí. 

Predpokladaná výška poskytnutej dotácie: 447.500,00 €  (50 detí x 8.950,00 € benchmark pre 1 dieťa) 

Obec Košeca, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty
zákazky a cenovej ponuky na zákazku "Príprava ŽoNFP a riadenie projektu – Nadstavba MŠ v obci Košeca". 

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom
hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH. 

Rozsah poskytovaných služieb: 
1. Vypracovanie žiadosti o NFP vrátane jej príloh 
2. Externý projektový manažment: 
- projektové riadenie 
- finančné riadenie 
- monitorovanie projektu 
- administrácia zmien projektu 

CPV: 79420000-4 Služby súvisiace s riadením 
        79421000-1 Riadenie projektov iných ako stavebné práce 

Miesto dodanie predmetu zákazky: adresa verejného obstarávateľa 

https://www.tendernet.sk/vyzva/fKQSfNTNMhwCxrMDSuAsB3A


Termín dodania: v závislosti od účinnosti zmluvy a do konca realizácie a monitorovania projektu 

Cena: 
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátanie DPH a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH.
Cenová ponuka bude predložená na samostatnom doklade – Príloha č. 1 tejto výzvy (Návrh na plnenie kritérií) 
Pri stanovení ceny vychádza uchádzač z predpokladanej výšky poskytnutej dotácie 447.500,00 €. 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
Jediným kritériom je celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.

Zmluvné podmienky

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o poskytovaní služby 

Financovanie predmetu zákazky: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

Ostatné podmienky

- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

Podmienky účasti: 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ich splnenie uchádzač voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti overí: 
- V zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie 
- V Obchodnom registri Slovenskej republiky 
- V Živnostenskom registri Slovenskej republiky 
- V registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie 

Osoba, ktorá bude zabezpečovať externý manažment projektu predloží životopis s uvedením skúseností a praxe s činnosťou riadením
obdobného/porovnateľného projektu. 

Uchádzač vo svojej ponuke uvedie referenčný zoznam s minimálne 3 referenciami na projektové riadenie so zameraním na projektový
manažment projektov financovaných v rámci čerpania štrukturálnych fondov EÚ s uvedením mena, priezviska a kontaktu na osobu, u
ktorej bude možné referenciu overiť. 

Obsah ponuky: 
1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1) scan návrhu podpísaný oprávnenou osobou 
2. Doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti (životopis, referencie)

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Príprava ŽoNFP a riadenie projektu - Nadstavba MŠ v obci Košeca 1,0 celok

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

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií.docx Iné 23,5 kB


