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Výzva na predloženie ponuky
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je zabezpečovaná
postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Predmet zákazky:
„Poradenské služby pre obstarávanie“
– poskytovanie služieb, výber poskytovateľa.
Mesto Sečovce, Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce, ako
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s § 117 cit. zákona vyzýva
uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie dodávateľa stavebných
prác so skráteným názvom projektu: “Poradenské služby pre obstarávanie“
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1 Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie:
IČO:
Štatutárny orgán:
Tel. kontakt:
E-mail:

Mesto Sečovce
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
00331899
MVDr. Jozef Gamrát
+421// 056/678 24 37
primator@secovce.sk

Kontaktná osoba pre VO:

Ing. Milan Filip, ved. odboru invest. výstavby

E-mail: // Tel.:

milan.filip@secovce.sk //056/285 02 27 // 0918 993 095

1.1 Druh verejného obstarávateľa:
Obec - §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva.

1.2 NUTS kód:

SK042Košický kraj

2) Predmet zákazky :
2.1 Názov zákazky:

„Poradenské služby pre obstarávanie“

2.2 Druh zákazky:

služby, obstarávanie obstarávateľa na vykonanie verejného obstarávania

2.3 Miesto realizácie zákazky: Mesto Sečovce
2.4 Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Zabezpečenie procesov verejného obstarávania súvisiacich s prípravou a realizáciou projektov
podporovaných zo ŠF EU, SR a rozpočtu obce - zadávanie zákaziek v zmysle zákona č.
343/2015 o verejnom obstarávaní na predmety zákazky:
a)
b)

VO na výber poskytovateľa služieb - stavený dozor – PHZ cca – 4.600 Eur
VO na výber dodávateľa stavebných prác – postup podľa §113 - 116 - PHZ cca do 308 tis. Eur
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Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb pri príprave a realizácii verejného obstarania
zákaziek zadávaných v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, vrátane vysvetľovania a archivácie dokumentácie z VO, pri dodržaní
podmienok vyplývajúcich z VZN mesta Sečovce č.5/2015.
A1) Stavebná práca; súvisí s realizáciou projektu Materská škola – obnova a nadstavba. Rozsah
stavebnej práce je spresnený projektovou dokumentáciou, ktorá je k dispozícií pre ďalšiu etapu
prípravných prác v procese VO. Uplatnený postup VO - §113 -116 ZVO.
A2) Služby; výber poskytovateľa služby – stavebný dozor, na stavbu Materská škola – obnova
a nadstavba; projekt je podporovaný zo zdrojov EU, OP ĽZ. Uplatnený postup VO §117 ZVO.
A3) Služby; výber poskytovateľa služby – „Externý manažment euro projektu, na stavbu Materská
škola – obnova a nadstavba“ ; projekt je podporovaný zo zdrojov EU, OP ĽZ. Uplatnený postup
VO §117 ZVO

Prieskum trhu pre zisťované činnosti a cenové ponuky:
Návrh ponuky uchádzača podľa realizovaných
postupov VO - Špecifikácia zadania

Návrh cenovej ponuky v EUR
M.J.

Výber dodávateľa pre činnosť – Stavebný dozor –
realizácia VO podľa §117 ZVO - ZsNH

1

Výber dodávateľa pre činnosť – Realizácia stavebného
diela – realizácia VO podľa §113 - 116 ZVO - ZsNH

1

Cena bez
DPH

DPH

Cena s
DPH

Ponuková cena uchádzača - spolu:

2.5 Spoločný slovník obstarávania (CPV):

79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie
79419000-4 Hodnotiace konzultačné služby

3) Predpokladaná hodnota zákazky § 6 ZVO:
Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky sú skúsenosti
z predchádzajúcich období na podobné verejné obstarávania vo výške:
PHZ spolu: 4.000,00 € bez DPH
4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie je. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky.

5) Možnosť predloženia variantných riešení:
Neumožňuje sa. Je potrebné predložiť ocenený rozpočet: príloha č.1 k tejto výzve.

6) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Typ zmluvy:

Mandátna zmluva – Návrh zmluvy je súčasťou tejto výzvy ; od uchádzača sa vyžaduje
spracovať prílohu k MZ – doplnenie §§ činnosti verejného obstarávania.
Lehota dodávky: max. 4 mesiace a počíta sa odo dňa nadobudnutia účinnosti Mandatnej zmluvy na
výkon služby VO.

7) Obhliadka miesta:
Verejný obstarávateľ neorganizuje spoločnú obhliadku miesta výkonu práce na uvedený predmet
zákazky.
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8) Právne, ekonomické, finančné a technické informácie:
8.1 Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v
ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových zdrojov OP Ľudské zdroje, kód výzvy OPLZ
PO6-SC612-2016-1a a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa

9) Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:
9.1. Osobné postavenie a podmienky účasti musí uchádzač preukázať:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa vyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2
písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej ako: „ZVO“), ktorými sa preukazuje splnenie podmienok
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: nepožaduj e sa .

9.2. Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa
§ 33 zákona č. 343/2015Z.z. v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje.

9.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:
Technickú a odbornú spôsobilosť na účasť vo verejnom obstarávaní v súlade s § 34 ods. 1 písm. b)
ZVO preukáže uchádzač: neuplatňuje sa.

10) Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťažné podklady osobitného určenia – nie sú k dispozícií. Verejný obstarávateľ - Objednávateľ
predmetu zákazky kontrahuje zhotoviteľa podľa vyhodnotenia úspešnosti ponúk uchádzačov
uvedenej v časti „Kritéria na hodnotenie ponúk“§44 ZVO.

11) Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie súťažnej ponuky do:
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

10.04.2018 do 15:00 hod..

Mesto Sečovce, Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

12) Pokyny na zostavenie a predloženie cenovej ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH.
(Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH
upozorní – uvedené v poznámke prílohy č.1 Návrh na plnenie kritéria).

13) Obsah predkladanej ponuky uchádzača:
a)
b)
c)
d)

návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č.1 tejto výzvy podpísaný oprávnenou osobou
návrh Mandátnej zmluvy doplnený údajmi podľa ponuky uchádzača
výpis z registra podnikateľskej činnosti uchádzača (OR SR alebo ŽR SR)
označenie obálky ponuky: „Poradenské služby - VO“ ; „Súťaž – Neotvárať!“
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14) Vyhodnocovanie ponúk:
Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa bez prítomnosti uchádzačov. Predpokladom
úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto
výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom e-ailom.

15) Kritéria na hodnotenie ponúk podľa §44 ZVO:
Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil jedno hlavné kritérium:
Kritériom č.1 – najnižšia cena s DPH za komplexnú dodávku . . . . . . . . – váha kritéria 100 bodov
i1) Cena: BCA =
.

[(cenamin/ cenanávrh) * (bodymax)] - za celý predmet zákazky podľa ocenenia výkazu výmer fakturačných položiek. Max. počet bodov – 100

16) Doba platnosti ponuky uchádzača:

31.05.2018
s možnosťou jej predĺženia po dohode zmluvných strán, ak to bude relevantné.

17) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho
uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní.
Verejný obstarávateľ podľa § 53 ods.5 a § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z
verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia,
potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a
dokumenty alebo poskytol nepravdivé/skreslené informácie alebo sa neriadil obsahom tejto
výzvy, najmä nedodržal obsahové znenie uvedené v prílohe č.1-4 tejto výzvy na súťaž.

18) Počet príloh celkom - 1:
Príloha č. 1 – Ponuka na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Návrh Mandátnej zmluvy – obchodné podmienky záväzkového vzťahu

19) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
19.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia ponúk elektronickou poštou.
19.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Mandátna zmluva v súlade s ponukou.

20)

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje realizovať len ten rozsah zákazky, na ktorý bude
mať poskytnuté financovanie.

21)

Osobitné podmienky plnenia zmluvy :
Úlohou úspešného uchádzača je zapracovať do Zmluvy o dielo pre dodávateľa stavebných prác v
procese verejného obstarávania osobitné podmienky plnenia zmluvy (tzv. doložka plnenia zmluvy sociálny aspekt a zrušenie verejného obstarávania v prípade nedostatku finančných prostriedkov
v rozpočte a riešenie situácie nedostatku finančných prostriedkov po uzatvorení zmluvy).
Sečovce, dňa 04.04.2018

___________________________
MVDr. Jozef Gamrát
vyhlasovateľ verejného obstarávania
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Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)

Návrh na plnenie kritérií
(údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúkv súlades § 52 ods. 6 zák. č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“))

Verejný obstarávateľ:

Mesto Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01
Sečovce

Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

Poradenské služby pre verejné obstarávanie
Postupom podľa §117 ZVO (zák. 343/2015 Z,z,)

Názov firmy / organizácie:
Adresa/sídlo organizácie:
IČO // IČ DPH: IČO:
Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):

IČ DPH:

Vypracoval (meno a priezvisko):
Tel.: // Mobil. tel.: Tel.:
e-mail:

Dátum:

Kritérium č. 1:
P.č.
1.
2.

Mobil:

Najnižšia celková cena za predmet zákazky – hodnota kritéria 100 %
Stavebný objekt

Cena bez DPH

Cena s DPH

Výber dodávateľa pre činnosť – Stavebný dozor –
realizácia VO podľa §117 ZVO - ZsNH – 1 krát
Výber dodávateľa pre činnosť – Realizácia stavebného
diela – realizácia VO podľa §113 - 116 ZVO - ZsNH – 1
krát

3.

Vykonanie obstarávateľskej činnosti v prospech
stavebného diela podľa popisu technického riešenia – PD;
Cena spolu v Eur:

Poznámka:

..........................

Úspešnou ponukou je najnižšia cena v eur s DPH
Som – Nie som platcom DPH ( škrtnúť neplatné)

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:
..........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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