SPOJENÁ ŠKOLA
Opatovská cesta 101, 040 01 Košice

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice, IČO: 00088714, DIČ: 2021189665, ako
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), Vás týmto vyzýva
v súlade s § 117 ZVO o predloženie ponuky na:
1. Predmet zákazky/obstarávania:
„Poradenské služby pre verejné obstarávanie“
2. Podrobný opis (špecifikácia) predmetu zákazky/obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb verejného obstarávania a procesov
súvisiacich s prípravou a realizáciou zadávania zákaziek v zmysle zákona č. 343/2015
o verejnom obstarávaní na predmety zákazky:
a) VO na výber poskytovateľa služieb – Spracovanie žiadosti o NFP, zákazka podľa
§ 117, zákona 343/2015 Z.z.
b) VO na výber poskytovateľa služieb - Stavený dozor, zákazka podľa § 117, zákona
343/2015 Z.z.
c) VO na výber poskytovateľa služieb – Externý manažment, zákazka podľa § 117,
zákona 343/2015 Z.z.
d) VO na výber dodávateľa stavebných prác – podlimitná zákazka - zákazka podľa §
113 až § 116, zákona 343/2015 Z.z.
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie
79419000-4 Hodnotiace konzultačné služby
4. Druh zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby.
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
6. Lehoty na dodanie predmetov zákazky:
S realizáciou služieb je potrebné začať ihneď po podpise a účinnosti zmluvy
o poskytnutí služieb.
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
4616,67 € bez DPH
Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky bol prieskum
trhu.
8. Typ zmluvy:
Zmluva o poskytnutí služieb.
9. Lehota a spôsob predkladania ponúk:
- Lehota na predkladanie ponúk: do 04.08.2017 do 11:00 hod.
Ponuka doručená po uplynutí lehoty nebude zaradená ho hodnotenia, rozhodujúci
je deň doručenia.
-

Cenovú ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v uzavretej obálke. Na
obálke musia byť uvedené nasledovné údaje:
a) Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 10 tejto výzvy,
b) Obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania,
c) Označiť obálku heslom súťaže: „NEOTVÁRAŤ – Služby VO“
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Pri osobnom doručení odovzdať na: Opatovská cesta 101,č. dverí 15/A v čase od
8:00 hod – do 13:00 hod, posledný deň lehoty na doručenie ponúk musí byť ponuka
doručená v čase od 8:00 hod – do 11:00 hod.
Verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, čas a
miesto prevzatia ponuky.
10. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Spojená škola
Opatovská cesta 101
040 01 Košice
11. Pokyny na vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorej obsah je pre fyzickú osobu
čitateľný.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom
jazyku t.j. slovenskom jazyku.
Ak ponuku predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, všetky
doklady musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne
preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o
cenách, v znení neskorších predpisov.
Uchádzač určí cenu v ponuke v € bez DPH, DPH a s DPH. V prípade, že uchádzač
nie je platcom DPH, uvedie to vo svojej ponuke.
Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s
dodaním predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu
nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať
akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny
predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia
na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o
cenách.
Ponuka sa doručí v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže predložiť iba jednu
ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača,
ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
12. Obsah ponuky a podmienky účasti:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje
a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ,
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s
uvedením predmetu zákazky. (príloha)
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha Formulár na vypracovanie ponuky)
c) Čestné vyhlásenie (príloha)
Úspešný uchádzač predloží
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a) Fotokópia dokladu o oprávnení poskytnúť predmet zákazky. U právnických
osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
živnostenského registra (stačí fotokópia – nie výpis z internetu)
b) Návrh zmluvy
13. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2017
14. Otváranie obálok s ponukami: bude neverejné, dňa 04.08.2017
15. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena za predmet obstarávania s DPH.
Uchádzači budú informovaní o vyhodnotení ponúk – poštou alebo mailom.
Uchádzačom nevzniká nárok na úhradu nákladov súvisiacich so spracovaním
a doručením cenovej ponuky.
16. Financovanie predmetu zákazky:
- Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov MV SR a vlastných zdrojov.
- Zálohy na predmet zákazky nebudú poskytované.
- Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia a potvrdenia verejným
obstarávateľom. Úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného platobného
styku.
17. Doplňujúce informácie:
Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. týkajúce sa vyhláseného postupu
verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované vo výzve na
predloženie ponúk sa riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom
obstarávaní.
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom predložiť ekvivalentné doklady , ktoré sa
vydávajú v krajine ich sídla. V prípade dokladov vystavených v inej mene ako EUR
prepočet bude ako ekvivalent tejto hodnoty v inej mene prepočítaný podľa kurzu tejto
meny platného v Národnej banke Slovenska k 31. decembru príslušného roku. Ak
ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, všetky
doklady musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne
preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.
V prípade nesplnenia podmienok účasti alebo prekročenia predpokladanej hodnoty
zákazky uchádzačmi ako i zmeny okolností, za ktorých bolo verejné obstarávanie
vyhlásené si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné
obstarávanie.
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z procesu verejného obstarávania ak uchádzač
nesplní podmienky účasti, predloží neplatné doklady, nepredloží požadované doklady
alebo informácie alebo poskytne nepravdivé alebo pozmenené informácie, ktoré
nezodpovedajú skutočnosti.
18. Kontaktná osoba: Ing. A. Dutková
tel. č. 055/ 678 54 59, e-mail: dutkova.sskola@gmail.com

Košice, dňa: 25.07.2017
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