Obec Kružlová 8, 090 02 Kružlová, IČO: 00330655, DIČ:
2020808735
web: www.kruzlova.sk, e-mail: obeckruzlova@zoznam.sk

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Obec Kružlová, ako verejný obstarávateľ podľa § 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 vyzýva na predloženie cenovej ponuky na obstaranie zákazky
s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet:
Externé riadenie projektu „Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kružlová“.
1.Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Kružlová
Sídlo:
Obecný úrad Kružlová 8, 090 02 Kružlová
IČO:
00330655
DIČ:
2020808735
V zastúpení:
PhDr. Adrián Gužo – starosta obce
Tel.:
0908 655 593
e-mail:
obeckruzlova@zoznam.sk
2. Kód CPV:
85312320-8 Poradenské služby
3. Názov predmetu zákazky: zabezpečenie služieb – Externé riadenie projektu
„Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kružlová“
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 10 848,00 € bez DPH
5. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie externého riadenia pre projekt „Znižovanie energetickej
náročnosti OcÚ Kružlová“, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia,
prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízko uhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
investičná priorita 4.3. - Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a
využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných
budov a v sektore bývania, špecifický cieľ 4.3.1. – Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov, kód výzvy – OPKZP-PO4-SC431-2015-6.
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Zabezpečenie služieb externého manažmentu zahŕňa:
a) riadenie projektu:
- zodpovednosť za celkové riadenie projektu,
- koordinácia celkovej realizácie projektu,
- poskytovanie potrebnej súčinnosti riadiacemu orgánu (ďalej len „RO“) resp.
sprostredkovateľskému orgánu počas realizácie aktivít projektu,
- kontrola realizácie jednotlivých aktivít projektu,
- vypracovanie zmenových konaní
b) finančné riadenie:
- vykonávanie predbežnej finančnej kontroly účtovných dokladov,
- spracovanie podkladov žiadosti o platbu,
- spracovanie žiadosti o platbu, vrátane jej zadávania prostredníctvom verejného
portálu ITMS,
- spracovanie prehľadov čerpania rozpočtu
c) monitoring:
- monitorovanie realizácie aktivít projektu,
- sumarizácia údajov potrebných pre vypracovanie monitorovacích správ
projektu,
- spracovávanie priebežných monitorovacích správ a záverečnej monitorovacej
správy, vrátane ich zadania do ITMS
d) publicita projektu:
- zabezpečenie propagačných a informačných materiálov a komunikácia s ich
dodávateľmi,
- kontrola dodávaných tovarov v súlade s prieskumom trhu, v súlade s projektom
a zásadami publicity,
- vypracovanie inzerátu o realizácií projektu a jeho následné zverejnenie
- predpokladaný časový rozsah poskytnutých služieb je 960 hodín,
- plnenie predmetu zákazky podľa dohody, minimálne však 2x do mesiaca v mieste
sídla prijímateľa
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Kružlová, Obecný úrad Kružlová 8, 090 02
Kružlová
7. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 12 mesiacov od začatia realizácie projektu
8. Cena a spôsob jej určenia:
Uchádzač stanoví pevnú ponukovú cenu na celý predmet zákazky, ktorá musí zahŕňať všetky
náklady spojené s predmetom zákazky.
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9. Pokyny na zostavenie ponuky:
-

cenovú ponuku uchádzač uvedie v súlade s tabuľkou v prílohe č. 1,
v prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, informuje o tom vo svojej ponuke

10. Lehota na predkladanie ponúk: do 2.6.2016 do 10.00 hod.
11. Spôsob predloženia ponuky: elektronicky na e-mailovú adresu:
obeckruzlova@zoznam.sk
12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková navrhovaná cena. V prípade
rovnosti cien uchádzačov bude úspešná ponuka uchádzača, ktorý ponuku predložil v kratšom
časovom termíne.
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk
z dôvodu neúmerne vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizuje
rovnaký predmet zákazky. Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup
zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi
postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. Všetky náklady
spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač,
bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania
- Z dôvodu, že predmet plnenia bude financovaný z prostriedkov poskytnutých klientovi
na
základe
Zmluvy
o NFP,
bude
poskytovateľ
povinný
strpieť
výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávneným osobám a poskytnúť týmto osobám všetku
potrebnú súčinnosť
S pozdravom
PhDr. Adrián Gužo
starosta obce

Príloha č. 1 – Cenová ponuka na obstaranie zákazky

Príloha č. 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky na obstaranie
predmetu zákazky s názvom
„Externé riadenie projektu“

Názov
položky

Množstvo

Externé
riadenie
projektu

960
osobohodín

Hodinová
cena bez
DPH

Výška
DPH

Hodinová
Celková Celková
cena s DPH cena
cena s
bez DPH DPH

