Obec Poproč, okres Košice - okolie
v

Obecný úrad Poproč, Skolská 2, 044 24 Poproé
/

v

sp.zn.:OcÚ-Š-130/2017
V Poproči, dňa 6.3.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky
podfa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

prezákazkusnázvom:

"Externý projektový manažment pre projekt zníženia
spotreby energie pri prevádzke verejných budov v obci
PoproČ"
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Obec POPROČ

Kontaktnáosoba:
Sídlo:

Ing. Štefan Jaklovský

DIČ: 2020746189

Obec (mesto):

Poproč

Ulica:
Telefón:

Skolská

PSČ: 04424
Číslo: 2

Elektronická pošta:

v

y

IČO: 00324639

055/466 81 71
sekretariat@poproc.sk

(2) Identifíkácia predmetu obstarávania
Predmetom zákazkyje:
v

v

CASTA:

Al) spracovanie žiadosti o nenávratný fínančny príspevok pre výzvu z Operačného programu Kvalita
životného prostredia s kódom OPKZP-P04-SC431-2017-19 a to v rozsahu:
.

poskytovať poradenskú a konzultačnú činnosť pri identifíkácii spôsobov fínancovania,

.

vyhotoviť (vypracovať) žiadosť o NFP vsúlade s požiadavkami definovanými vo výzve.
Poskytovaterje povinný postupovať pri spracovanížiadosti o NFP podFa pokynovvyhlasovatera

výzvy (resp. riadiaceho/sprostredkovaterského orgánu) avzmysle týchto pokynov dodržať
všetky právne normy a ostatné preukázaterne požadované náležitosti určené vo výzve.
Poskytovateľzodpovedá za procesnú (formálnu) stránku spracovania žiadosti o NFP,
.

.

zabezpečiťodovzdanie žiadosti o NFP príslušnému vyhlasovaterovi výzvy, resp. inej organizácii
určenej vyhlasovatefom, a to v termíne určenom vo výzve/
odovzdať kópiu žiadosti o NFP objednávatefovi,
bez zbytočného odkladu odstrániť príslušnými orgánmi vytknuté nedostatky žiadosti o NFP,
atovlehotenatourčenej.

A2) implementácia projektu v rozsahu:

.

.
.

príprava podkladov k uzavretiu (podpisu) Zmluvy oNFP medzi objednávaterom a riadiacim
orgánom (poskytovateľom NFP),
spracovanie monitorovacích správ v zmysle Zmluvy o NFP,

spracovanie žiadostí o platbu v zmysle Zmluvy o NFP a interného finančného plánu čerpania
vrátane záverečného vyúčtovania projektu,
spracovanie záverečnej monitorovacej správy,

.

spracovanie žiadosti o realízáciu zmien v projekte-v harmonograme, rozpočte/ resp. inej časti
Zmluvyo NFP,

.

pravidelnú komunikácia sprojektovým manažérom riadiaceho orgánu resp.
sprostredkovaterskej organizácie a zástupcom klienta/

.

účasť zástupcov poskytovatera na kontrolách zo strany riadiaceho orgánu počas trvania
projektu,

.

poradenskú a konzultačnú činnosť za účelom dodržania podmienok uvedených vzmluve
oNFP.

/.

DÍžka trvania implementácie projektu pokrýva obdobie od obdržania oznámenia o schválení žiadosti
o NFP až do dňa podania záverečnej žiadosti o platbu.
ČASŤB:

Bl) verejné obstarávanie vsúlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. overejnom obstarávaní ato na
podlimitnú zákazku mimo elektroníckého trhoviska na realizáciu stavených prác pre predmetný projekt
v rozsahu:
.

zabezpečovanie služieb súvisiacich s realizáciou verejného obstarávania/ ako aj odborného

.

dozoru, všeobecnej konzultačnej a poradenskej činnosti pri obstarávaní,
vypracovanie výzvy na predkladanie ponúk a jej odosielanie do vestníka,
vypracovanie návrhu súťažných podkladov,

.

organizačné a metodické vedenie činnosti hodnotiacej komisie, vrátane zaistenia všetkých
podkladov/ dokumentov, protokolov a administratívy, ktorá súvisí s hodnotením ponúk,
.

v prípade potreby zabezpečiť činnosti pri uplatnení revíznych postupov,
/

komunikovať s Úradom pre verejné obstarávanie na základe požiadaviek klienta
(objednávatera),
.

vypracovaťsprávy a informácie a vypfňaťsúvisiace štandardné formuláre podľa zadania klienta
(objednávatera),

zabezpečenie overenia postupu zadávania zákazky u poskytovatera pomoci
Predpokladaná hodnota zákazky podľa § 5 ZVO: do 20 000,00 EUR bez DPH.
(3) Financovanie predmetu obstarávania
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
(4) Lehoty

Predloženie cenovej ponuky:

do 13.03.2017 do 13:00 hod.

(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky
Cenová ponuka musíobsahovať:

Cenovú kalkuláciu

(6) Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky
Obecný úrad Poproč

Školská2/04424Poproč
v

kontaktná osoba: Ing. Štefan Jaklovský
Predloženie cenovej ponuky j'e možné poštou, kuriérom, osobne alebo emailom na adresu:

starosta@DODroc.sk. Pri osobnom odovzdaní bude uchádzaČom vystavené potvrdenie o prevzatí
cenovej ponuky, ktoré musí obsahovať miesto, dátum a Čas prevzatia.

Obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (meno a sídlo) a označenie

"Súťaž - Externý projektový manažment pre projekt zníženia spotreby energie pri prevádzke
verejných budov v obci PoproČ - Neotvárať". V prípade neuvedenia tohto označenia neruame za
predčasnéotvorenieobálky.
Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku.
(7) Miestoaéasotváraniaponúk
Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese uvedenej v bode 1.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa: 13.03.2017 o 13:30 hod.

(8) Kritérium hodnotenia

Najnižšia cena za predmet zákazky samostatne pre časť A a samostatne pre časť B vyjadrená v EUR s
DPH, resp. cena celkom (u neplatcu DPH).

pre čast'A. Uchádzač ocení predmet zákazky nasledovne:
predmet
spracovanie žiadosti
oNFP

implementačná
odmena

počet /MJ

cena bez DPH
zaMJ

DPH

cena s DPH
celkom

1/žiadosť
1/mesiacov
Kritérium
celkom

pre časť B. Uchádzač ocení predmet zákazky nasledovne:
predmet

počet /MJ

podlimitná zákazka
mimo elektronického
trhoviska

podlimitná zákazka cez
elektronické trhovisko
zákazka s nízkou

1/zákazka
1/zákazka
1/zákazka

cena bez DPH
zaMJ

DPH

cena s DPH

hodnotou
elektroníckáaukda

1/zákazka
Kritérium
celkom

(9) Ostatné informácie

S výhercom bude uzatvorená zmluva podFa Obchodného zákonníka.
Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie
tejto zákazky.

Zmluvu predloží len úspesný uchádzač. Na jej predloženie ho verejný obstarávatervyzve.
VPoproči, dna06.03.2017
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