Výzva na predkladanie ponúk
_________________________________________________________________
Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa :
Obec Klin
Hlavná 199/107
029 41 Klin
IČO: 00314544

1.1.

Štatutárny zástupca: Štefan Peňák, starosta obce
tel. 043/ 5584 321, 0915 818 262

2.

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie : Ing. Ľuboslava Šafrová, poverená výkonom VO
Tel: 0904 444 280, e-mail: obstaravanie@temako.sk

3.

Názov predmetu zákazky :
Vykonávanie externého manažmentu pre projekt „Zberný dvor Klin“

3.1.

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v rozsahu: externé riadenie projektu pre projekt
Zberný dvor Klin, ktorý zahŕňa aktivity:
Projektové riadenie počas celej doby implementácie projektu (hlavných aj podporných
aktivít)
Činnosti súvisiace s prípravou žiadostí o platbu, podanie žiadostí o platbu na RO/SO,
zúčtovanie ŽoP
Činnosti súvisiace s day-to-day manažmentom projektu (príprava žiadostí o zmenu povolenia
projektu, príprava monitorovacích správ, manažment rizík atdˇ.)
Súčinnosť pri výkone ex-ante a ex-post kontroly verejného obstarávania aktivít projektu zo
strany RO/SO, orgánu auditu atď.
Komunikácia s RO MŽP SR, SO – SAŽP v projektových oblastiach
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov

4.

Komplexnosť dodávky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku
len na niektorú, alebo niektoré položky v rámci predmetu zákazky.

5.

Termín poskytnutia služby:
Začiatok: V závislosti od poskytnutia NFP - predpoklad: I.Q/ 2017
Ukončenie : predpokladané ukončenie do 12 mesiacov od podpísania zmluvy

6.

Obsah ponuky:
Uchádzač predloží v ponuke:
a) identifikačné údaje o uchádzačovi (Názov a adresa, tel. kontakt, e-mail, IČO, DIČ,
štatutárny zástupca)
b) cenu za predmet zákazky vypracovanú v zmysle čl 10.
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7.

Podmienky financovania zákazky:
Financovanie plnenia predmetu zákazky je z finančných prostriedkov NFP z Operačného
programu: Kvalita životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.

8.

Typ zmluvného vzťahu:
Zmluva v zmysle Obchodného zákonníka
Úspešný uchádzač predloží na vyzvanie verejného obstarávateľ podpísaný a vyplnený návrh
Zmluvy, ktorý poskytol verejný obstarávateľ v prílohe súťažných podkladov (Príloha č.2),
v ktorom nie je možné uvádzať výhrady, ktoré by odporovali tejto výzve.

9.

Lehota na predloženie ponúk : 21.10.2016 do 10:00 hod.
Ponuka musí byť doručená písomne.
Spôsob doručenia:
 poštou, osobne alebo kuriérom na adresu:
Ing.Ľuboslava Šafrová – TEMAKO
Medvedzie 132
027 44 Tvrdošín
alebo
 e-mailom na adresu: obstaravanie@temako.sk

9.1.

Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.

10.
10.1.

Cena a spôsob určenia ceny v ponuke
Cena bude určená v Eur. Uchádzač vypracuje cenu za poskytnuté služby v zmysle Prílohy č. 1–
Spôsob určenia ceny.
Ak je uchádzač platiteľom DPH navrhovanú cenu uvedie v zložení:
celková cena bez DPH
sadzba DPH a výška DPH
celková cena vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie navrhovanú celkom, a na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH v SR upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.
Uchádzač bude ponúkať komplexné poskytnutie služby, tak aby celková cena ponuky
pokryla všetky jeho záväzky v zmysle výzvy na predkladanie ponúk, vrátane obstarávania
a nákladov podzhotoviteľov uchádzača.

10.2.

10.3.
10.4.

11.

Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena.
Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena vrátane DPH (u neplatiteľov DPH
cena celkom).
Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu
celkovú cenu vrátane DPH (u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných
uchádzačov sa stanoví podľa veľkosti ponukových cien.

12.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že
predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného
obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
c) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej
obsah je v súlade s podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie
ponúk, doručená ponuka obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola
predložená v určenej lehote na predkladanie ponúk.
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Príloha:
Príloha č.1 - Spôsob určenia ceny
Príloha č.2 - Zmluva
Tvrdošín, 12.10.2016

Vypracovala:
Ing. Ľuboslava Šafrová
poverená výkonom VO

Štefan Peňák
starosta obce
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...........................................................................................
Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača

Príloha č.1 – Rozsah prác a spôsob určenia ceny
Predmet zákazky : Vykonávanie externého manažmentu pre projekt „Zberný dvor Klin“
-

Projektové riadenie počas celej doby implementácie projektu (hlavných aj podporných
aktivít) -Požadovaný počet hodín: 150 hodín. Cena za osobohodinu.......€ x 150 hodín = Cena
celkom .........€

-

Činnosti súvisiace s prípravou žiadostí o platbu, podanie žiadostí o platbu na RO/SO,
zúčtovanie ŽoP - Požadovaný počet hodín: 150 hodín. Cena za osobohodinu.......€ x 150 hodín
= Cena celkom .........€

-

Činnosti súvisiace s day-to-day manažmentom projektu (príprava žiadostí o zmenu povolenia
projektu, príprava monitorovacích správ, manažment rizík atdˇ.) -, Požadovaný počet hodín:
200 hodín. Cena za osobohodinu.......€ x 200 hodín = Cena celkom .........€

-

Súčinnosť pri výkone ex-ante a ex-post kontroly verejného obstarávania aktivít projektu zo
strany RO/SO, orgánu auditu atď. , Požadovaný počet hodín: 150 hodín. Cena za
osobohodinu.......€ x 150 hodín = Cena celkom .........€

-

Komunikácia s RO MŽP SR, SO – SAŽP v projektových oblastiach, Požadovaný počet hodín:
100 hodín. Cena za osobohodinu.......€ x 100 hodín = Cena celkom .........€

Cena celkom za zákazku bez DPH ..........€
DPH 20% ..............................................€
Cena celkom.........................................€
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom, a na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH upozorní poznámkou pri uvedení ceny.

V.........................................

Dňa:..........................................

............................................................
pečiatka a podpis/y štat. zástupcov uchádzača

Z M L U V A O P O R A D E N S K ÝCH SLUŽBÁCH
pri implementácii projektu a spracovania žiadosti o nenávratné finančné prostriedky (ďalej
NFP)

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami

Obec Klin
Sídlo
IČO
DIČ
Zastúpený
Telefonický kontakt
E-mail
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN

: Hlavná 199/107, 029 41 Klin
: 00314544
: 2020571652
: Štefan Peňák, starosta obce
: 043/5584321
: obecklin@klin.sk
: Prima Banka Slovensko, a.s.
: 4007219003/5600
: SK42 5600 0000 0040 0721 9003 (ďalej len „Klient“)

a
Obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zápis:
v zastúpení:
(ďalej len „Poskytovateľ“)
I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy (ďalej len „Služba“) je služba – Vykonávanie externého manažmentu pre
projekt „Zberný dvor Klin“
Projekt je financovaný prostredníctvom: Operačný program: Kvalita životného prostredia
Špecifický cieľ:
Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie
a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10
predloženého v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratne finančné prostriedky
(ďalej len „NFP“); poskytovanie odborného poradenstva počas realizácie projektu.
Predmetom tejto Zmluvy je
1.1.
záväzok Poskytovateľa uskutočniť pre Klienta odplatné služby, a to: v rozsahu Prílohy
č.1, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve;
1.2.
záväzok Klienta zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnuté služby v zmysle Zmluvy
odplatu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.

II.
Doba plnenia
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať poradenské služby počas celej doby realizácie projektu.
III.
Cena plnenia
3.1.
3.2.
3.3.

3.4

Za poskytnutie Služieb podľa tejto Zmluvy je Klient povinný zaplatiť Poskytovateľovi odmenu
vo výške ......................................€
Faktúru vystaví Poskytovateľ spolu so súpisom vykonaných služieb za príslušné obdobie.
Omeškanie Klienta so zaplatením čo i len časti ktorejkoľvek platby odmeny sa považuje za
podstatné porušenie zmluvnej povinnosti. V prípade, ak je Klient v omeškaní s platením čo i len
časti odmeny, má Poskytovateľ právo pozastaviť poskytovanie Služieb podľa tejto Zmluvy.
Poskytovateľ je/nie je platcom DPH.
IV.
Iné dojednania

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6

Klient sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení povinností
vyplývajúcich mu z tejto zmluvy, najmä poskytnúť mu všetky vecné podklady, informácie,
doklady a ďalšie písomnosti a zároveň mu vytvoriť podmienky nutné k zabezpečeniu služieb
a činností, ku ktorým sa zaviazal Poskytovateľ v zmysle čl. I., bod.1.1 tejto Zmluvy.
Klient sa zaväzuje oznámiť bez zbytočného odkladu Poskytovateľovi všetky okolnosti, ktoré
môžu mať vplyv na výkon jeho činnosti podľa tejto zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, zistených alebo
jemu poskytnutých pri plnení predmetu tejto zmluvy a tiež preniesť mlčanlivosť aj na tretie
strany, spolupracujúce z poverenia Poskytovateľa na príprave predmetu Zmluvy podľa čl. I.,
bod 1.1. tejto Zmluvy. Táto povinnosť nezaniká ani po ukončení tohto zmluvného vzťahu.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Klientovi súčinnosť a pomoc pri realizácii projektu alebo
iných skutočností súvisiacich s podanou Žiadosťou, ako aj poskytovať Klientovi potrebné
informácie súvisiace so Žiadosťou a projektom, a to počas platnosti tejto Zmluvy.
Klient sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Poskytovateľom právo Klienta bez
akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Poskytovateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k
plneniu zo zmluvy medzi Klientom a Poskytovateľom a výsledky administratívnej finančnej
kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania
tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených
osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov
EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy
o poskytnutí NFP.
V.
Doba platnosti zmluvy a odstúpenie od zmluvy

5.1.
5.2.

Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie projektu.
Zmluvu je možné ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b)výpoveďou Klienta
c) výpoveďou Poskytovateľa.

5.3.

Klient môže vypovedať Poskytovateľovi zmluvu:

- ak Poskytovateľ poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy
- kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu čiastočne alebo v celom rozsahu
s účinnosťou doručenia výpovede Poskytovateľovi. Od účinnosti výpovede je Poskytovateľ
povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný
Objednávateľa upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody
bezprostredne hroziacej Klientovi nedokončením činnosti súvisiacej so zriaďovaním
záležitosti. Za činnosť riadne uskutočnenú do účinnosti výpovede má Poskytovateľ nárok na
primeranú časť odplaty.
5.4.

Poskytovateľ môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Klientovi ak z výpovede
nevyplýva neskorší čas. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok Poskytovateľa
uskutočňovať činnosť, na ktorú sa zaviazal. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla Klientovi
škoda, je Poskytovateľ povinný ho upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie.

5.5.

Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu.
VI.
Záverečné ustanovenia

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

6. 7.

Zmluva je platná dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinná po schválení NFP.
Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonať len v písomnej forme, podpísanej
oboma zmluvnými stranami.
Otázky touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytnú v súvislosti s činnosťou podľa
tejto zmluvy sa považujú za dôverné a zmluvné strany sa zaväzujú, že ich neposkytnú tretím
osobám (iným ako spolupracujúcim) ani ich nepoužijú v rozpore s ich účelom pre svoje
potreby.
Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých po podpise
obe zmluvné strany obdržia po dve vyhotovenia.
Klient udeľuje Poskytovateľovi súhlas na uvádzanie jeho obchodného mena v zozname
klientov Poskytovateľa, zverejňovanom vhodnou formou, ako aj medzi referenciami
Poskytovateľa.
Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom
vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú
svoje podpisy.

Príloha č.1 – Rozsah prác a spôsob určenia ceny

V …..............., dňa...........................

V ................., dňa..............................

Za klienta:

Za poskytovateľa:

.............................................................
starosta obce

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

