OBEC TRSTICE

Obecný úrad, 925 42 Trstice 667
Tel.: +421 317782232, Fax: +421 317782271, e-mail: obec@trstice.sk, www.trstice.sk

1.

Výzva na predkladanie ponuky

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa:
Adresa:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Obec Trstice
Obecný úrad
925 42 Trstice
JUDr. František Juhos - starosta obce
+421 317782232
+421 317782271
obec@trstice.sk

2.

Názov projektu: Obec Trstice - splašková kanalizácia
Kód ITMS: 24110110146

3.

Predmet zákazky: Riadenie projektu Obec Trstice - splašková kanalizácia
Kód podľa CPV:
Hlavný predmet: 72224000-1, 79420000-4
Predpokladaná hodnota zákazky: 19 950,00 Eur bez DPH.

4.

Opis predmetu zákazky:
Zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného
z fondu EU. Príprava a vypracovanie dokumentov v písomnej a elektronickej forme
prostredníctvom ITMS portálu v rámci komunikácie zmluvných strán v procese implementácie
schváleného projektu. Koordinácia všetkých činností vykonávaných v rámci riadenia projektu –
technická a finančná stránka projektu. Účasť a súčinnosť prijímateľovi počas výkonu kontroly na
mieste ako aj druhostupňových kontrol a auditov, vypracovanie návrhov opatrení na nápravu
zistených nedostatkov, ako aj návrhov písomných správ o splnení opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku. Vypracovanie a predkladanie všetkých
druhov monitorovacích správ vrátane príloh. Sledovanie predkladania termínov monitorovacích
správ v zmysle zmluvy o NFP. Zabezpečenie doplnenia monitorovacích správ podľa požiadaviek
riadiaceho orgánu. Poskytovanie informácií súvisiacich s priebehom realizácie projektu.
Sledovanie časového harmonogramu realizácie projektu. Zabezpečenie zavedenia systému
monitorovania fyzického pokroku implementácie projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí
NFP. Vypracovanie jednotlivých žiadostí o platbu počas celej doby platnosti zmluvy o NFP.
Zabezpečenie všetkých podporných dokladov k žiadostiam o platbu. Sledovanie termínov
v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Kontrola neprekrývania sa výdavkov počas realizácie projektu
vo vzťahu k iným projektom realizovaným prijímateľom.

5.

Lehota poskytnutia služieb: Počas celej doby platnosti zmluvy o NFP.

6.

Rozdelenie zákazky na časti:
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

7.

Miesto poskytnutia služieb:
Obecný úrad Trstice

8.

Typ zmluvy:
Mandátna zmluva uzatvorená podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka. Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač.

9.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky sa bude realizovať v rámci OP Životné prostredie, Prioritná os 1 - Integrovaná
ochrana, racionálne využívanie vôd, Opatrenie 1.1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie
vôd.

10. Platobné podmienky/fakturácia:
Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Lehota splatnosti
faktúry bude 30 dní od doručenia faktúry. Úhrada za poskytnuté služby bude realizovaná formou
bezhotovostného platobného styku. Faktúry budú uhradené v súlade s podmienkami uvedenými
v Zmluve uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Cena bude objednávateľom uhradená po
čiastkach v sume skutočne poskytnutých služieb, do výšky ponukovej ceny. Zmluva nadobudne
účinnosť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ získa finančné prostriedky z uvedených zdrojov.
11. Pokyny k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka musí obsahovať:
cenovú ponuku na celý predmet obstarávania, podľa prílohy č. 1.
kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby
Uvedené doklady uchádzač predloží v zalepenej obálke s uvedením adresy uchádzač adresy
verejného obstarávateľa a označením „Ponuka – Riadenie projektu Obec Trstice - splašková
kanalizácia - Neotvárať !“
12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuku je potrebné doručiť prostredníctvom pošty alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1
tejto výzvy v termíne do 28.02.2014, 12:00 hod.
14. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 28.02.2014, čas: 12:30 hod. na adrese verejného
obstarávateľa. O výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom bude zaslané písomné oznámenie.
15. Ostatné pokyny a usmernenia:
V ponuke uchádzač predloží všetky doklady a dokumenty požadované verejným obstarávateľom.
Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať
celý rozsah služieb, ponuka nebude vyhodnocovaná.
V prípade, že najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona,
verejný obstarávateľ vyhlási nový postup verejného obstarávanie na túto zákazku postupom
podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska podľa § 100 zákona.

V Trsticiach, 21.2.2014

Príloha č.1

CENOVÁ PONUKA
Predmet zákazky: Riadenie projektu Obec Trstice - splašková kanalizácia
Názov projektu: „Obec Trstice - splašková kanalizácia“
Kód ITMS: 24110110146

1. Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
E-mail:

P.č

Názov

1

Riadenie projektu podľa opisu
zákazky, vypracovanie
minimálne 4 žiadostí o platbu a 2
monitorovacích správ.

M.j. Množstvo

ks

DPH 20%

€

Celkom s DPH

€

J.cena

Cena spolu
bez DPH

1

slovom....................................................................................................................... EUR
Som platiteľ / Nie som platiteľ DPH.
V ............................dňa ................... 2014
--------------------------------------podpis zodpovednej osoby
a odtlačok pečiatky

