Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Hlavná 67, 900 61 Gajary, IČO: 36067725, DIČ: 2021776174

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Gajary

Caunerová/

13.01. 2015

0903/520 071

Vec
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY k zadávaniu zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len zákon o verejnom obstarávaní) na poskytnutie služieb (prieskum trhu)

1.) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov :
Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Sídlo :

Hlavná 67, 900 61 Gajary

Štatutárny zástupca :

Ing. Peter Tydlitát, predseda predstavenstva

IČO :

36067725

Kontakt :

Združenie obcí Enviropark Pomoravie

-

telefón :
e-mail :

0903/520 071
enviropark@gajary.sk

Osoby oprávnené konať za verejného obstarávateľa vo veciach:
-

obchodných, zmluvných :
mobil :
e-mail :
verejného obstarávania :

Ing. Peter Tydlitát, predseda predstavenstva
0903/696 321
peter.tydlitat@gajary.sk
detto

2.) Predmet obstarávania : Poskytnutie služieb
3.) Názov zákazky :
Poradenstvo vo verejnom obstarávaní v rozsahu zodpovednosti OSO
podľa ZVO (podlimitná zákazka s použitím a bez použitia elektronickej aukcie a nadlimitná
zákazka)
4.) Opis predmetu zákazky:

Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Hlavná 67, 900 61 Gajary, IČO: 36067725, DIČ: 2021776174
Združenie obcí Enviropark Pomoravie, ktoré je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1
písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) identifikovala pre
zabezpečenie svojich funkcií vo verejnom obstarávaní pri príprave a zadávaní podlimitných
a nadlimitných zákaziek samostatný predmet zákazky „ Poradenstvo vo verejnom
obstarávaní v rozsahu zodpovednosti OSO podľa ZVO (CPV 79.41.80.00-7)“

Verejný obstarávateľ identifikoval Vašu spoločnosť ako kvalifikovaného potenciálneho záujemcu,
lebo v dokladoch o oprávnení poskytovať služby sa nachádza predmet činnosti (podnikanie) , ktorý je
totožný s predmetom zákazky a preto Vás týmto vyzýva na účasť v procese verejného obstarávania
a na predloženie ponuky na poskytnutie služieb.
Verejný obstarávateľ predpokladá rozsah poskytovania tejto služby pre zadávanie podlimitných
zákaziek s použitím a bez použitia elektronickej aukcie a zadávanie nadlimitných zákaziek v celkovom
rozsahu zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Záujemca vo svojej ponuke predloží
verejnému obstarávateľovi
a) konečnú cenu samostatne za komplexné služby pri zadávaní podlimitnej zákazky bez použitia
elektronickej aukcie,
b) konečnú cenu samostatne za komplexné služby pri zadávaní podlimitnej zákazky vrátane
elektronickej aukcie,
c) konečnú cenu pri zadávaní nadlimitnej zákazky.
Miesto poskytovania služby je vlastné pracovisko záujemcu a Obecný úrad v obci Gajary alebo ním
určené miesto.
5.) Štatistická klasifikácia produkcie :
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník
Hlavný predmet : 79418000-7
6.) Typ zmluvy :
a) S vybratým uchádzačom bude uzavretá zmluva o poskytnutí služby ako výsledok tohto
verejného obstarávania.
7.) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :
a) Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.
b) Platba sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom po poskytntí služby, ktorá je
predmetom tejto zákazky.
8.) Poskytnutie podkladov k spracovaniu ponuky :

Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Hlavná 67, 900 61 Gajary, IČO: 36067725, DIČ: 2021776174

Súťažné podklady na túto zákazku sa neposkytujú. Všetky informácie potrebné k spracovaniu
ponuky sú vo Výzve.
9.) Obsah ponuky :
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať :
- sprievodný list ponuky, z ktorého musí byť identifikovateľný obchodný názov, adresa sídla
uchádzača alebo miesto jeho podnikania,
- Cenová ponuka na predmet zákazky.
Vašu ponuku predložte v štruktúre :
Podlimitná zákazka bez použitia elektronickej aukcie :

Základná cena za služby

bez DPH :
DPH :

Cena celkom

vrátane DPH :

Podlimitná zákazka s použitím elektronickej aukcie :

Základná cena za služby

bez DPH :
DPH :

Cena celkom

vrátane DPH :

Nadlimitná zákazka :
Základná cena za služby

bez DPH :
DPH :

Cena celkom

vrátane DPH :

Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Hlavná 67, 900 61 Gajary, IČO: 36067725, DIČ: 2021776174

16 ) Lehota na predkladanie ponúk :
23. januára 2015, 12,00 hod
elektronicky na adresu : enviropark@gajary.sk
17) Jazyk ponuky :
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
18) Mena a ceny v ponuke :
Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke (a následne aj v zmluve) bude vyjadrená v mene
euro.
19) Náklady na ponuku :
a) Všetky náklady a výdavky na ponuku spojené s jej prípravou a predložením znáša
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania
b) Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie z vyhlásenej súťaže.
20) Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Stanoveným kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk je :
a) Najnižšia celková cena s DPH
Spôsob hodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií:
a) Poradie sa určí postupne od najnižšej ponúknutej ceny po najvyššiu.
ÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ, uchádzač umiestnený na 1. mieste :
 ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu za dodávku služby predmetu zákazky.
NEÚSPEŠNÝ UCHÁDZAČ, ostatné miesta v vzostupnom poradí 2. miesto až x miesto :
 uchádzači, ktorí ponúknu vyššie celkové ceny za dodávku služby predmetu zákazky.
Ostatné podmienky hodnotenia predložených ponúk :
a) V prípade rovnosti ponúknutých cien uchádzačov, bude týmto uchádzačom pridelené
rovnaké poradie.
b) V prípade rovnosti najnižších ponúknutých cien uchádzačov, teda uchádzačov
umiestnených na 1. mieste o víťazovi – úspešnom uchádzačovi rozhodne verejný
obstarávateľ.
c) V prípade, že do hodnotenia bude zaradená len jediná ponuka bude verejný obstarávateľ
skúmať len jej prijateľnosť pre verejného obstarávateľa.
21) Uplynutie lehoty viazanosti ponúk :
31. 12. 2016
22) Ďalšie informácie obstarávateľa :

Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Hlavná 67, 900 61 Gajary, IČO: 36067725, DIČ: 2021776174
a) Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov
b) Úspešný uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať vo forme kópie originálu.
Akceptovaným dokladom o oprávnení podnikať je výpis z OR alebo výpisu ŽR.
Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, že uchádzač má oprávnenie poskytovať služby
na predmet zákazky.
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
 neuzavrieť zmluvu ani s jedným uchádzačom v tom prípade, že mu nebude vyhovovať
ani jedna ponuka a následne použitý postup zadávania zákazky zrušiť,
 zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa
vyhlásilo,
 neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je
suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky a následne použitý
postup zadávania zákazky zrušiť.
d) Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.

Ing. Peter Tydlitát
Predseda predstavenstva

