Výzva na predloženie ponuky

Obec Veľké Kostoľany

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Adresa organizácie:

Obec Veľké Kostoľany
Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké
Kostoľany

Krajina:
IČO:
Internetová adresa organizácie (URL):

Slovenská republika
00 313 149
www.velkekostolany.sk

Kontaktné miesto:

Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07
Kostoľany
Mgr. Gilbert Liška
033/2851316
velkekostolany@velkekostolany.sk

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Veľké

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS
Názov zákazky: Realizácia verejného obstarávania a optimalizácia procesov verejného
obstarávania
Druh zákazky: Služby
Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Veľké Kostoľany
NUTS kód: SK021
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie odborných poradenských služieb pri zabezpečení verejného obstarávania v
zmysle príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. v aktuálnom znení vrátane optimalizácie nákupných
procesov s cieľom dosiahnutia čo najlepšieho výsledku (pomer hodnoty za peniaze), a to najmä:
 realizácia verejného obstarávania na jednotlivé zákazky podľa plánu verejného obstarávania, zahŕňajúca
najmä:
o konzultácie pri výbere metódy zadávania zákazky,
o konzultácie pri vypracovaní súťažných podkladov na základe podkladov od objednávateľa
(podkladmi sú najmä technická špecifikácia predmetu zákazky, obchodné podmienky, požiadavky
verejného obstarávateľa smerujúce k určeniu podmienok účasti a k spôsobu vyhodnotenia
ponúk),
o vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do relevantného vestníka (Vestníka
verejného obstarávania a/alebo Úradného vestníka EÚ),
o poskytovanie súťažných podkladov záujemcom a vypracovanie potvrdenia o prevzatí súťažných
podkladov,
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vedenie zoznamu záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady,
vypracovanie menovacích dekrétov pre členov komisie na vyhodnotenie ponúk a čestných
vyhlásení členov komisie na základe určenia členov komisie zo strany verejného obstarávateľa,
o účasť zodpovedného zamestnanca poskytovateľa pri vyhodnocovaní ponúk ako člena komisie
bez hlasovacieho práva na základe menovacieho dekrétu člena komisie,
o preberanie ponúk a vypracovanie potvrdenia o prevzatí ponúk pre uchádzačov,
o spracovanie záznamu z otvárania ponúk vrátane prezenčných listín a vypracovanie sprievodných
listov k zaslaniu záznamu z otvárania ponúk uchádzačom,
o vyhodnotenie splnenia podmienok účasti na základe predložených žiadostí o účasť alebo ponúk,
spracovanie záznamu o splnení podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a vypracovanie
oznámenia o vylúčení vylúčeným uchádzačom,
o účasť na procese hodnotenia ponúk a kontrola predložených ponúk členom komisie,
o spracovanie žiadostí o vysvetlenie a doplnenie ponúk v prípade potreby vysvetlenia a doplnenia
ponúk zo strany uchádzačov a vyhodnotenie odpovedí na žiadosť o vysvetlenie a doplnenie
ponúk,
o spracovanie zápisnice o vyhodnotení ponúk,
o spracovanie dokumentácie súvisiacej so žiadosťami o nápravu, resp. námietok,
o vypracovanie oznámenia o úspešnosti, neúspešnosti, resp. vylúčení ponúk,
o vypracovanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do relevantného vestníka (Vestníka
verejného obstarávania a/alebo Úradného vestníka EÚ),
realizácia elektronických aukcií podľa potreby,
zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa v oblasti verejného obstarávania.
o
o




Poskytovanie služieb zahŕňa:
a) poradenstvo poskytované priebežne počas platnosti zmluvy ad-hoc na základe požiadaviek
zamestnancov verejného obstarávateľa formou telefonického dopytu, e-mailových konzultácií, alebo
porady medzi zodpovednými zamestnancami verejného obstarávateľa a zástupcami poskytovateľa
služieb – verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie tejto služby s reakčnou dobou do 24 hodín počas
pracovných dní v priebehu celej doby platnosti zmluvy,
b) poradenstvo poskytované v rámci konkrétnych postupov zadávania zákaziek podľa zákona o verejnom
obstarávaní v rozsahu potrebnom pre riadny priebeh verejného obstarávania v zmysle príslušných
legislatívnych úprav formou konzultácií, tvorby a úprav dokumentov, zasielania oznámení, žiadostí a pod.
Úradu, resp. záujemcom a uchádzačom; realizácia elektronických aukcií; realizácia školení podľa
požiadaviek verejného obstarávateľa,
c) vypracovanie stanovísk pre kontrolné a riadiace orgány spadajúce vecne pod oblasť verejného
obstarávania v lehote stanovenej verejným obstarávateľom.

Predpokladaný objem jednotlivých postupov v rámci trvania zmluvy:




Zákazky s nízkou hodnotou 81
Zákazky realizované cez EKS 5
Podlimitné zákazky 4

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí majú záujem predložiť ponuku a z webového sídla verejného
obstarávateľa si prevzali výzvu na predkladanie ponúk, aby sa zaregistrovali ako záujemcovia u kontaktnej
osoby zaslaním mailu na kontaktný mail: velkekostolany@velkekostolany.sk . Vzor registračného textu:
V záujme zabezpečenia informovania v procese verejného obstarávania s názvom: "Realizácia verejného
obstarávania a optimalizácia procesov verejného obstarávania" Vám oznamujem, že sme si dňa DD. MM.
Strana 2 z 5

Obec Veľké Kostoľany

Výzva na predloženie ponuky
Zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2019 prevzali z webového sídla verejného obstarávateľa výzvu k predmetnej zákazke. Záujemca: Názov,
adresa, IČO, telefón, fax, meno a priezvisko kontaktnej osoby telefónne číslo, e-mail.
Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum:
Čas:

1. marec 2019
10:00 hod.

Ponuky musia byť doručené elektronicky (e-mailom) alebo v listinnej podobe, na adresu a kontaktné
miesto uvedené v bode I. tejto výzvy (Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany;
velkekostolany@velkekostolany.sk) .

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30. 06. 2019

IV. OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Doklad o oprávnení poskytovať službu v súlade s § 32 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra
alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis
z obchodného registra);
2. Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia výzvy s uvedením
cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní musí preukázať:
a. realizáciu minimálne 60 zákaziek s nízkou hodnotou,
b. 4 zákazky cez EKS,
c. 3 podlimitné postupy verejného obstarávania,
d. realizáciu služieb optimalizácie procesov verejného obstarávania.
3. Certifikát systému manažérstva kvality vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje
splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality ISO 9001 v oblasti
verejného obsatrávania.
4. Vyplnený Návrh na plnenie súťažného kritéria, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy , podpísaný
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou v mene uchádzač
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V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za poskytovanie služieb.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci tohto prieskumu trhu
alebo zrušiť prieskum trhu pokiaľ sa zmenili okolnosti, za ktorých bol prieskum trhu vyhlásený.

VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Lehota dodania predmetu zákazky:
48 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.
Typ zmluvy:
Zmluva o poskytovaní na obdobie 48 mesiacov.
Obchodné podmienky:
Zmluva o poskytovaní služieb je prílohou tejto výzvy a je pre uchádzačov záväzná. Uchádzač je
povinný mať uzavreté poistenie o zodpovednosti pri poskytovaní služieb v predmete zákazky počas
celej doby platnosti zmluvy minimálne vo výške 200 000 eur.

Dátum začiatku prieskumu trhu: 22. 2. 2019

Príloha:
1) Návrh na plnenie kritéria
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Návrh na plnenie súťažného kritéria

Príloha č. 1:
Predmet zákazky:

Realizácia verejného obstarávania a optimalizácia procesov verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ:
Obec Veľké Kostoľany
Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany

Cena za jeden mesiac poskytovaných služieb bez DPH
Súťažné kritérium

Celková cena poskytovaných služieb bez DPH
(na obdobie 48 mesiacov)

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:
IČO:
Štatutárny zástupca uchádzača,
kontaktné údaje:

Pečiatka a podpis štatutárneho
zástupcu uchádzača:
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