Výzva na predloženie ponuky.
Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08 501 Bardejov

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Mesto bardejov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
Externý manažment - „Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO: Názov verejného obstarávateľa:
Mesto Bardejov
Sídlo: Radničné námestie 16, 08 501 Bardejov
Štatutárny zástupca: MUDr. Boris Hanuščak
IČO:

00321842

DIČ:

2020622923

IČ DPH:

Neplatca DPH

Tel.:

+421 54 381 18 00

Fax:

-

E-mail:

rene.semanisin@bardejov.sk

Internetová stránka: www.bardejov.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu.:

SK80 5600 0000 0004 5617 5001

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Rastislavova 3486/18, 058 01 Poprad

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Erik Žuffa

4.

Predmet obstarávania: Externý manažment na predmet zákazky - „Zníženie energetických
nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“.

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom je poskytovanie
externého manažmentu vyššie uvedeného projektu, ktoré pozostávajú najmä z týchto činností:
konzultačná a poradenská činností vrátane komunikácie so sprostredkovateľským orgánom od
podpisu zmluvy o NFP po úplné finančné ukončenie realizácie projektu,
riadenie projektu,
zabezpečenia dodržania procesov kontroly kľúčových technických a environmentálnych
charakteristík projektu,
sledovanie dodržiavania termínov a harmonogramu projektu,
komplexne poradenstvo a asistenčné služby v oblasti štrukturálnych fondov EÚ, najmä
vypracovanie o platbu (vrátane príloh), vypracovanie monitorovacích správ (vrátane príloh),
sledovanie a koordinácia povinnosti prijímateľa podľa Príručky prijímateľa a podľa zmluvy o
NFP spracovanie podkladov k zmenovým konaniam a ďalšie úkony súvisiace s
implementáciou projektu,
kontrola účtovných dokladov predmetného projektu, vrátane finančného riadenia predmetného
projektu,
asistencia pri kontrole na miesto zo strany riadiaceho, sprostredkovateľského orgánu,
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-

koordinácia projektových činností s obcou prijímateľom NFP, zhotoviteľom stavebných prác,
stavebným dozorom, poskytovateľom NFP, inými dotknutými orgánmi štátnej správy, súvisiaca
s implementáciou projektu vrátané spracovania dokumentácie a komunikácie vo všetkých
formách v mene žiadateľa.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 14 866,66 eur bez DPH

8.

Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 08 501 Bardejov

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Dĺžka
poskytovania služieb externého manažmentu je v súlade s dĺžkou realizácie vyššie uvedeného
projektu - priebežne počas celej doby implementácie predmetného projektu, t. j. rámcovo od
účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP do konečného ukončenia implementácie predmetného projektu,
vrátane vypracovania záverečnej žiadosti o platbu a záverečnej monitorovacej správy a kontroly na
mieste riadiacim, resp. sprostredkovateľským orgánom.

10. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov
EU: Operačný program:Kvalita životného prostredia, Kód výzvy: OPKZP-PO-SC431-2017-19 a z
vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať zálohy a
preddavky.
11. Lehota na predloženie ponuky: Ponuky je potrebné predložiť do 30.06.2017 do 16.00 hod.
12. Spôsob predloženia ponuky: mailom (na email: sutaz2017@gmail.com), osobne,
prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Každá ponuka
bude vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou ponukou –
najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto a ďalším v poradí budú
priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny.
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú.
Verejny obstaravatel' takuto cenovu ponuku prljme a ostatnym uchadzacom oznami, ze v procese
verejneho obstaravania neuspeli.
14. Pokyny na zostavenie ponuky: Uchádzač predloží cenovú ponuku v slovenskom alebo českom
jazyku verejnému obstarávatel'ovi v zalepenej obalke s označením: "Ponuka: sút'az -neotvárať'" a
s označením heslom sút'aže Externý manažment „Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca,
Bardejov“. Navrhovaná zmluvná cena musí byt' stanovená podl'a zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlasky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenovú ponuku uchádzač uvedie v
členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. Ak ucádzač nie je platcom DPH,
uvedie navrhovanú zmluvnu cenu celkom v EUR. Na skutocnost', že nie je platcom DPH upozorní
v ponuke označením "Nie som platcom DPH" a v cenovej ponuke uvedie konečnú cenu.
Miesto predkladania ponúk: Rastislavova 3486/18, 058 01 Poprad.
Variantné riešenie: Neumožňuje sa predlozit' variantne riesenie. Rozdelenie plnenia zakazky:
Predmet zakazky nie je rozdelený na časti. Ponuku je potrebné predložit' na celý predmet zákazky.
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu
zákazky:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať
podľa určených kritérií)

c.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia).

15. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk je neverejné a uskutoční sa dňa 30.06. o 17.00 hod.
v Poprade Rastislavova 3486/18, 058 01 Poprad.
16. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.
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17. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2017
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Bc. Ivana Korbová,
tel.č.:0908169793 , email: ivkakorbova@gmail.com
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejny obstaravatel' bude pred podpisom Zmluvy požadovat' od úspešneho uchádzača d'alšie
doklady::
-

Doklad o oprávnení poskytovať službu. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra,
u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia);

-

Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy.

S úctou,

Erik Žuffa
splnomocnenec

Poprad, …………………….

Prílohy:
Príloha č.1 - „vzor Zmluvy“
Príloha č.2 – Návrh na plnenie kritérií
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Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ: Mesto Bardejov,

Radničné námestie 16, 08 501 Bardejov
Predmet zákazky: Externý manažment „Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca,
Bardejov“.
Identifikačné údaje uchádzača:
- názov (obchodné meno): .......................................................................................................................
- adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača: ................................................................................
................................................................................................................................................................
- IČO: .............................
- Tel. č.: ....................................
- Email: ..................................................................

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA
NA VYHODNOTENIE PONÚK

Cena bez DPH
za celý predmet zákazky:

........................................ EUR
slovom: ................................................................

........................................ EUR
Hodnota DPH 20 %:

Cena s DPH za celý
predmet zákazky:

slovom: ................................................................

........................................ EUR
slovom: ................................................................

Som*/Nie som* platcom DPH. (*Nehodiace sa prečiarknuť!)
V .............................................. dňa: ..........................

.............................................................
Odtlačok pečiatky a a titul/-y, meno/-á, priezvisko/-á
a podpis/-y štatutárneho / nych zástupcu / ov

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB – „Zníženie energetických nákladov ZUŠ M.
Vileca, Bardejov“.
Uzatvorená na základe ustanovenia par. 269 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami:

zo dňa ......2017
1) Mesto Bardejov
Sídlo :
Radničné námestie 16, 08 501 Bardejov
Zastúpení:
MUDr. Boris Hanuščak
IČO:
00321842
DIČ:
2020622923
IČ DPH:
Neplatca DPH
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu :
04 5617 5001/5600
IBAN:
SK80 5600 0000 0004 5617 5001
( ďalej len „objednávateľ“)

a
2.
Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Registrácia:

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

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

( ďalej len „poskytovateľ“)
( ďalej len „zmluva“ )

I.
Predmet zmluvy
1) Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať služby podľa tejto zmluvy a záväzok
objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi cenu za ich poskytovanie.
II.
Predmet poskytovaných služieb
1) Predmetom poskytovaných služieb je vykonávanie pozície externého projektového manažéra
v rámci projektov:
„Zníženie energetických nákladov ZUŠ M. Vileca, Bardejov“.

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB – „Zníženie energetických nákladov ZUŠ M.
Vileca, Bardejov“.

2) Externý manažér projektu vykonáva v rámci projektu najmä tieto činnosti:
 konzultačná a poradenská činností vrátane komunikácie so sprostredkovateľským orgánom
od podpisu zmluvy o NFP po úplné finančné ukončenie realizácie projektu,
 riadenie projektu,
 zabezpečenia dodržania procesov kontroly kľúčových technických a environmentálnych
charakteristík projektu,
 sledovanie dodržiavania termínov a harmonogramu projektu,
 komplexne poradenstvo a asistenčné služby v oblasti štrukturálnych fondov EÚ, najmä
vypracovanie o platbu (vrátane príloh), vypracovanie monitorovacích správ (vrátane
príloh), sledovanie a koordinácia povinnosti prijímateľa podľa Príručky prijímateľa a podľa
zmluvy o NFP spracovanie podkladov k zmenovým konaniam a ďalšie úkony súvisiace s
implementáciou projektu,
 kontrola účtovných dokladov predmetného projektu, vrátane finančného riadenia
predmetného projektu,
 asistencia pri kontrole na miesto zo strany riadiaceho, sprostredkovateľského orgánu,
 koordinácia projektových činností s obcou prijímateľom NFP, zhotoviteľom stavebných
prác, stavebným dozorom, poskytovateľom NFP, inými dotknutými orgánmi štátnej správy,
súvisiaca s implementáciou projektu vrátané spracovania dokumentácie a komunikácie vo
všetkých formách v mene žiadateľa.
III.
Cena za poskytovanie služieb a jej splatnosť
1) Cena za poskytovanie služieb sa stanovuje pre predmet zmluvy nasledovne:
Celková cena za poskytovanie služieb tvorí sumu:
......... EUR bez DPH, ......... EUR - DPH, ........... EUR s DPH
slovom .............................................. eur.
2) Cena za poskytovanie služieb nesmie presiahnuť sumu uvedenú v ods. 1 tohto článku.
Cena za poskytovanie služieb je splatná:
 priebežnou fakturáciou počas celého trvania projektu v nadväznosti na harmonogram
predkladania žiadostí o platbu,
 realizácia predmetu zmluvy začne dňom účinnosti tejto zmluvy o poskytnutí služieb.
Ukončenie realizácie predmetu zmluvy je po vypracovaní a schválení záverečnej
monitorovacej správy k projektu poskytovateľom NFP.
3) Objednávateľ uhradí dohodnutú odmenu poskytovateľovi na základe vystavených faktúr na
účet poskytovateľa. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní.
IV.
Práva a povinnosti poskytovateľa
1) Poskytovateľ je povinný poskytovať služby riadne podľa článku II. tejto zmluvy.
2) Poskytovateľ je povinný poskytovať služby, ktoré sú predmetom zmluvy objednávateľovi.
3) Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa
oboznámil pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich
neposkytne tretej osobe.
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V.
Práva a povinnosti objednávateľa
1) Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne
vykovanie predmetu zmluvy.
Patričnou súčinnosťou sa rozumie najmä:
- obstarať a odovzdať všetky informácie a doklady súvisiace s predmetom zmluvy,
- vytvoriť také podmienky spolupráce, aby poskytovateľ mohol riadne a včas splniť svoj
záväzok,
- určiť osobu alebo osoby, ktoré sa budú aktívne podieľať na spolupráci ako aj poskytovať
súčinnosť pri práci,
Patričnú súčinnosť je objednávateľ povinný poskytnúť na výzvu poskytovateľa bez zbytočného
odkladu.
2) Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť poskytovateľovi všetky podstatné zmeny,
o ktorých uvažuje a ktoré môžu ovplyvniť realizáciu predmetu zmluvy ešte pred ich
uplatnením.
3) Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu
zmluvy. Na výzvu objednávateľa je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu písomne
informovať objednávateľa o skutočnom stave prebiehajúcej realizácie predmetu zmluvy.
VI.
Sankcie
1) V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry podľa článku III ods. 3 a článku je
poskytovateľ oprávnený požadovať od objednávateľa poplatok z omeškania vo výške 0,05%
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
VII.
Zánik zmluvy
1) Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
2) Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán.
3) Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať, ak jedna zo zmluvných strán
opakovane porušuje ustanovenia tejto zmluvy.
V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo zmluvu vypovedať v zmysle porušenia
vyššie uvedených zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo zmluvných strán,
druhá zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť druhej strane, ktorá
povinnosť porušila a dať jej päťdňovú lehotu na odstránenie tohto stavu.
Pokiaľ k odstráneniu stavu porušenia vyššie uvedených zmluvných alebo iných zákonných
povinností v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná strana oprávnená podať písomnú výpoveď.
Výpoveď nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
4) Ukončením zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vysporiadať
záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy.
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VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené
osoby sú:
a) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
c) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
d) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
e) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
f) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.“
Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa
vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané
zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu medzi oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovom sídle objednávateľa.
Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu
o akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla priamo či nepriamo zmariť alebo
podstatne sťažiť plnenie predmetu zmluvy, je táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto
skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu.
V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany
zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá strana obdrží dva podpísané
rovnopisy.
IX.

1) Vo všetkých veciach tejto zmluvy konajú:
za objednávateľa :
za poskytovateľa :

MUDr. Boris Hanuščak – primátor mesta
.................... – konateľ

Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe
pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných
podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej
obsah a účinnosť.
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Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Bardejove dňa .....................

.................................
za objednávateľa

.................................
za poskytovateľa

