Výzva na predloženie ponuky
Verejný obstarávateľ Združenie obcí Enviropark Pomoravie Hlavná 67, 900 61 Gajary, IČO
36067725, DIČ : 2021776174 zabezpečuje spracovanie spoločného Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja (ďalej len PHSR) pre mikroregión Enviropark Pomoravie na
programové obdobie 2014 - 2020.
V tejto súvislosti vyhlasuje verejnú súťaž na výber spracovateľa na predmet zákazky:
1/ Predmet zákazky: Spracovanie spoločného Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
pre mikroregión Enviropark Pomoravie na programové obdobie 2014 – 2020.
2/ Druh zákazky : Služba, kategória 11, referenčné číslo CPC 865, 866
3/ Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Gajary
4/ Stručný popis zákazky: Predmetom zákazky je v zmysle špecifikácie v prílohe tejto
Výzvy , legislatívnych podkladov , príslušných metodických pokynov a požiadaviek
jednotlivých obcí Združenia obcí Enviropark Pomoravie spracovať spoločný Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí – postupom podľa Špecifikácie nasledovne:
 V spolupráci zo samosprávami obcí zabezpečiť zvládnutie prípravnej fázy na
schválenie vytvorenia riadiaceho tímu
 Zabezpečiť a viesť zasadnutia pracovných skupín a riadiaceho tímu so zabezpečením
výstupov pre prerokovanie výsledného návrhu v predsedníctve Združenia.
 Zabezpečiť verejné pripomienkovanie s následným spracovaním pripomienok
a zabezpečením podkladov pre zasadnutie valného zhromaždenia Združenia obcí
Enviropark Pomoravie za účelom schválenia spoločného PHSR.
 Podrobný postup je v prílohe.
 Spracovanie návrhu harmonogramu podľa požiadavky definovanej v bode 7 Prílohy
Tento PHSR dokument bude slúžiť ako dielčí PHSR jednotlivých obcí Združenia.
5/ Predpokladaná hodnota zákazky: 6 500,- € bez DPH .
6/ Verejný obstarávateľ vyžaduje osobnú skúsenosť s dodávkou takejto služby.
7/ Podmienky účasti: Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí sú
oprávnení poskytovať danú službu a majú skúsenosti s dodávkou obdobných služieb.
Vyžaduje sa predloženie dokladov na oprávnenie dodávať požadované služby.
V ponuke sa uchádzač zaviaže dodať predmet zákazky najneskôr 60 dní od podpisu zmluvy
s úspešným uchádzačom.
Ponuku, teda cenu za kompletnú dodávku uchádzač predloží v členení:

Plátca DPH:
Cena bez DPH:
DPH:
Cena celkom:
Neplátca DPH uvedie len cenu celkom, s poznámkou nie som plátcom DPH.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač s najnižšou cenou celkom. Úspešného uchádzača
vyzve verejný obstarávateľ pred podpisom Zmluvy na dodanie služby na predloženie vyššie
uvedených dokladov o oprávnení .
8/ Trvanie zmluvy : Spracovanie PHSR do 60 dní od podpisu zmluvy s úspešným
uchádzačom spolu s harmonogramom postupu.
9/ Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2014 do 10,00 hod elektronicky na adresu
zástupcu verejného obstarávateľa: urs@stonline.sk
10/ Dátum zverejnenia Výzvy na predloženie ponúk na stránke verejného obstarávateľa
19.11.2014.

Vypracoval: Ing. Milan Kakalík , zástupca verejného obstarávateľa
Dňa: 14.11.2014

Príloha : Špecifikácia 3 strany

