Obec Vavrečka
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom
obstarávaní
Obec Vavrečka týmto vykonáva prieskum trhu na služby, ktoré nie sú bežne dostupné na
trhu podľa zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov pre :
Zabezpečenie verejného obstarávania
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie
Obec Vavrečka
IČO:
00314951
Sídlo organizácie :
Vavrečka 203, 029 01 Vavrečka
Internetová adresa:
www.vavrecka.sk
Kontaktné miesto:
Vavrečka 203, 029 01 Vavrečka
Kontaktné osoby:
Peter Kružel
Telefón :
0905 243 223
e-mail:
starosta@vavrecka.sk
2. Druh zákazky.
Zákazka podľa §117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní (ďalej len zákon), na
služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu.
CPV: 72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov
3. Názov zákazky: Príprava žiadosti o finančný príspevok
4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : v zmysle limitu pre zákazky podľa §117
zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní
5. Obdobie trvania zmluvy: 11/2017
6. Obsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je príprava žiadosti o finančný príspevok v rámci Programu Interreg V-A
Poľsko-Slovensko 2014-2020.
Špecifikácia predmetu zákazky a podmienok verejného obstarávania:
• Komplexné zabezpečenie prípravy formulára žiadosti o finančný príspevok súlade
s pravidlami programu.
• Spracovanie príloh žiadosti.
• Príprava a komplexné spracovanie finančnej a ekonomickej analýzy.
• Koordinácia prípravy projektovej dokumentácie v súčinnosti s projektantom.
• Príprava a spracovanie analýzy uskutočniteľnosti.
• Zabezpečenie prekladov do poľského jazyka.
• Účasť na stretnutiach s poľským partnerom
• Termín na odovzdanie výstupov svojej činnosti : 11.11.2017.

7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú:
1.
Splatnosť faktúr 14 dní.
2.
Verejný obstarávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok.
3.
Dohodnutú cenu vrátane DPH bude verejný obstarávateľ uhradzovať dodávateľovi
až po prevzatí výstupu pracovnej činnosti.
8 . Podmienky účasti uchádzačov:
1.
2.

Uchádzač predloží cenovú ponuku na predmet zákazky v zmysle časti č. 6 tejto
výzvy a to prostredníctvom cenovej ponuky.
Úspešný uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky
(výpis z obchodného, živnostenského alebo iného registra).

9. Cena
1.

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutou službou.

10. Lehota na predkladanie ponúk:
--- do 20.10.2017 hod.--11. Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla
verejného obstarávateľa.
2. Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
➢ adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy
➢ adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
➢ označenie „verejná súťaž - neotvárať“, označenie heslom verejnej súťaže
„Príprava žiadosti“
12. Kritériá na hodnotenie ponúk:
1.
Kritérium: najnižšia konečná cena
2.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za dodanie predmetu
zákazky spolu najnižšiu cenu vrátane DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na
to v ponuke vyslovene upozorní verejného obstarávateľa.
3.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva alebo mu bude vystavená
objednávka.
13. Vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 20.10.2017

Peter Kružel
starosta obce

