Obec Železník, Železník 16, 087 01 Giraltovce

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Železník, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZVO) Vás žiada o predloženie cenovej ponuky na nižšie špecifikovaný
predmet zákazky:
„Externé riadenie projektu“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Železník
Sídlo: Železník 16, 087 01 Giraltovce
V zastúpení: Ing. Andrej Mitaľ - starosta obce
Tel.: +421 54 736 53 40
IČO: 00322768
DIČ: 2020779002
e-mail: obeczeleznik@gmail.com
Webová stránka: www.zeleznik.sk
2. Názov predmetu zákazky: „Externé riadenie projektu“
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie externého riadenia pre projekt „Znižovanie
energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník“. Zabezpečenie služieb externého
manažmentu zahŕňa:







konzultačné
a poradenské
činnosti
vrátane
sprostredkovateľským orgánom,
komunikáciu s dodávateľmi prác a služieb,
vypracovanie zmenových konaní,
vypracovanie žiadostí o platbu vrátane príloh,
vypracovanie monitorovacích správ vrátane príloh,
zabezpečenie publicity projektu

4. CPV kód: 72224000 – 1 – Poradenstvo pri riadení projektov
5. Časový rozsah poskytnutých služieb: 450 osobohodín
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 905,00 EUR bez DPH

komunikácie

so
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7. Cenová ponuka musí obsahovať:
 Cenová ponuka musí obsahovať jednotkovú cenu bez DPH a s DPH na celý
predmet zákazky v počte 450 osobohodín
 Celkovú cenu bez DPH a s DPH na celý predmet zákazky v počte 450
osobohodín
 V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH uvedie tuto skutočnosť v ponuke
 Cenová ponuka musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača a musí byť
podpísaná štatutárnym zástupcom spoločnosti
 Pri osobnom doručení alebo poštou uchádzač uvedie na obálku: Cenová
ponuka – Externé riadenie projektu „NEOTVÁRAŤ“
8. Cenovú ponuku zašlite na adresu verejného obstarávateľa:
Obec Železník. Železník 16, 087 01 Giraltovce, kontaktná osoba Ing. Andrej Mitaľ –
starosta obce
9. Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 20.03.2017 do 16:00 hod.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena v EUR s DPH na celý
predmet zákazky
11. Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov dňa 21.03.2017 na
obecnom úrade v Železníku
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:


neprijať ani jednu z predložených ponúk z dôvodu neúmerne nízkych alebo
vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizuje rovnaký
predmet zákazky,



ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa,
alebo ktoré budú neregulárne alebo inak neprijateľné.



všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač, bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.



Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk
bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
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Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb.
Zmluva bude uzavretá v súlade s podmienkami súťažných podkladov a ponukou
úspešného uchádzača

S pozdravom

Železník, 09.03.2017

Ing. Andrej Mitaľ
starosta obce

