Obec Dubová
Hlavná 39, 900 90 Dubová
IČO: 304 735
Zast.: Ľudovít Ružička, starosta
Výzva na predloženie cenovej ponuky
na poskytnutie služieb „Poradenstvo a projektový manažment projektu – Turistickoinformačné miesta v obci Dubová“ zákazka zadávaná v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zák.
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“):
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Dubová
Adresa: Obecný úrad Dubová, Hlavná 39, 900 90 Dubová
IČO: 304 735
DIČ: 2020662083
Kontaktná osoba: Ľudovít Ružička – starosta obce
Telefón.: +421 336429324
Fax: +421 336409701
Mobil: +421 911 918939
e-mail: starosta@dubova.sk
2. Názov zákazky:
Predmetom zákazky je Poradenstvo a projektový manažment projektu – Turisticko-informačné
miesta v obci Dubová, konkrétne poradenstvo pri príprave, spracovanie žiadosti o NFP,
spracovanie štúdie uskutočniteľnosti a vplyvov na životné prostredie a ostatných
administratívnych náležitostí podľa zmluvy o NFP.
3. Druh zákazky a CPV podľa spoločného slovníka verejného obstarávania:
Zákazka na poskytovanie služieb - Poradenstvo a projektový manažment projektu – Turistickoinformačné miesta v obci Dubová a poskytovanie poradenských činností k nej:
Hlavný predmet CPV:
71242000-6

Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov.

4. Opis predmetu zákazky:
Podrobná špecifikácia podmienok poskytovania služieb, ktoré sú predmetom tejto zákazky je
špecifikovaná v návrhu Zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy a ktorá bude
uzatvorená s úspešným uchádzačom.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky: do 4.990 eur bez DPH.
6. Trvanie zmluvy:
Zmluva o dielo – Poradenstvo a projektový manažment projektu – Turisticko-informačné miesta
v obci Dubová bude uzatvorená na dobu určitú do splnenia všetkých práv a povinností
zmluvných strán zo Zmluvy vyplývajúcich.
7. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzač predloží ponuku na celú zákazku.
8. Obsah ponuky:
Ponuka uchádzača musí obsahovať:
- Identifikačné údaje uchádzača.
- Uchádzačom ponúknutá cena (odmena za poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom
tejto zákazky, v súlade so zmluvou) bez DPH.

-

Uchádzač, ktorý je platca DPH uvádza cenu v členení cena bez DPH, sadzba a výška
DPH a cena s DPH.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Návrh ceny za predmet zákazky zahŕňa všetky náklady spojené s predmetom zákazky
v súlade so zmluvou.
Dátum a podpis štatutárneho orgánu uchádzača.

9. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk:
a) Lehota na predkladanie ponúk: do 24.3.2016, čas: do 12:00 hod.
b) Ponuky je možné predložiť:
- elektronicky doručením na mailovú adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy, alebo
- poštou na adresu sídla verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy s
označením „Cenová ponuka – neotvárať“ a heslom súťaže
„Turistickoinformačné miesta v obci Dubová“, alebo
- osobne do podateľne verejného obstarávateľa na adrese uvedenej v bode 1 tejto
výzvy.
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10. Kritériá vyhodnotenia ponúk:
Kritériom vyhodnotenia ponúk uchádzačov bude najnižšia cena na poskytovanie
služieb, ktoré sú predmetom tejto zákazky.
11. Požadované doklady:
Úspešný uchádzač je povinný najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia
oznámenia o vyhodnotení ponúk doručiť verejnému obstarávateľovi:
- Doklad o oprávnení dodávať službu podľa Zmluvy (doklad o oprávnení podnikať)
v podobe výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu. Dokument môže byť
úradne neoverená kópia.
- Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,
sociálne poistenie a príspevkov na dôchodkové sporenie.
12. Ďalšie podmienky a informácie:
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- návrh ceny úspešného uchádzača bude vyšší ako je stanovený finančný limit podľa
bodu 5. tejto výzvy,
- nebude predložená žiadna ponuka,
- predložená ponuka nebude zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa na
predmet zákazky,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto výberové konanie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah s úspešným
uchádzačom/uchádzačmi v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia tejto
výzvy nemohol predvídať, ako si aj vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak
predložené cenové ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa, a ak
budú vyššie, ako je výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.
Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.
V Dubovej, dňa 17.3.2016
______________________________________
Verejný obstarávateľ
Obec Dubová
Ľudovít Ružička
starosta
147/2016

