Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre potreby určenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s ustanoveniami § 6 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1. Názov procesu:
Miestna občianska poriadková služba v obci Husiná – Externé riadenie projektu
2. Identifikácia osoby definovanej v zmysle § 7, ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z:
Názov:

Obec Husiná

Sídlo:

Husiná 157, 985 42 Veľké Dravce

Štatutárny zástupca: Peter Fazekaš, starosta
IČO:

00318817

DIČ:

2021230233

IČ DPH:

-

Kontaktný e-mail:

obechusina@gmail.com

3. Predmet zákazky:
Predmetom

zákazky

je

plnohodnotné,

zodpovedné

zabezpečenie

procesu

externého

riadenia

a implementácie projektu.
Hlavný kód CPV 72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov
4. Miesto umiestnenia predmetu zákazky:
Miestom umiestnenia predmetu zákazky sú prevádzkové priestory obce nachádzajúce sa na adrese:
Obec Husiná, Husiná 157, 985 42 Veľké Dravce, Slovenská republika.
5. Termín dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby
Priebežne, podľa potreby počas 24 mesiacov od začiatku realizácie projektu (najneskôr však do 5/2021).
6. Rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je plnohodnotné, zodpovedné zabezpečenie procesu riadenia a implementácie projektu
Predmet zákazky pozostáva z nasledujúcich častí:
Projektový a finančný manažér

zodpovedá za celkovú administráciu a implementáciu projektu;

zodpovedá za prípravu, riadenie a zabezpečenie implementácie projektu;

riadi projektovú kanceláriu resp. riadi a kontroluje činnosť administratívneho a riadiaceho personálu;

zodpovedá za dodržiavanie časového harmonogramu, podrobného opisu projektu a rozpočtu projektu v
súlade so zmluvou o poskytnutí NFP;

zodpovedá za prípravu plánu riadenia rizík pre začatím realizácie projektu;

zodpovedá za riadenie rizík projektu;

zodpovedá za vypracovanie monitorovacích sprav, žiadosti o platbu a ich predkladanie poskytovateľovi
NFP;

predkladá návrhy na prípadne zmeny Zmluvy o NFP;

poskytuje poskytovateľovi NFP súčinnosť pri vykonávaní kontrol na mieste;

komunikuje s projektovým manažérom na strane poskytovateľa NFP.

zodpovedá za celkove finančné riadenie projektu;









zodpovedá za oprávnenosť výdavkov a dodržiavanie rozpočtu projektu, vrátane dodržiavania pravidiel
platnej legislatívy SR;
kontroluje správnosť účtovných dokladov doručených dodávateľmi, zodpovedá za ich správne
zaúčtovanie;
zodpovedá a pripravuje žiadosti o platbu a ich predkladanie manažérovi projektu;
zodpovedá za dodržiavanie termínov na predkladanie žiadostí o platbu;
komunikuje s finančnými manažérmi na strane poskytovateľa NFP;
predkladá podklady za finančne riadenie do monitorovacích správ projektu a predkladá ich manažérovi
monitorovania;
predkladá manažérovi projektu prípadné návrhy na zmenu projektu.

7. Ďalšie informácie:
Zadávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s poskytnutými službami kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po ukončení
zákazky a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/auditu.
Oprávnené osoby sú:


Riadiaci orgán a nim poverené osoby;



Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby;



Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;



Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;



Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov;



Osoby prizvané orgánmi uvedenými v tomto bode v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

8. Rozdelenie predmetu zákazky:
Záujemca predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky, nemá možnosť predložiť cenovú ponuku na
niektorú z jej častí.

9. Cena za predmet prieskumu trhu:
Cena za dodanie predmetu zákazky je uchádzačom stanovená cena za dodávku jednotlivých častí prieskumu,
tak ako je definované v tejto výzve na predloženie cenovej ponuky, pričom ponúknutá cena zahŕňa všetky
náklady na zabezpečenie plnohodnotnej realizácie predmetu prieskumu, bez ďalších, dodatočných nárokov.
Uchádzač predloží cenovú ponuku v štruktúre:
Cena za jednotlivé časti prieskumu trhu v EUR bez DPH a cena spolu za prieskum trhu v EUR bez DPH.
10. Pokyny na zostavenie cenovej ponuky
Uchádzač predloží cenovú ponuku vyplnením formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Výzvy na predloženie
cenovej ponuky. Uchádzač vyplní časť „Identifikácia uchádzača“ a následne cenovú ponuku za jednotlivé časti
prieskumu trhu.
11. Termín a spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku je potrebné predložiť do 14.06.2019 do 12:00 hod. Cenovú ponuku je možné doručiť do
uvedeného termínu osobne, alebo poštou na adresu: O Obec Husiná, Husiná 157, 985 42 Veľké Dravce,
Slovenská republika, alebo e-mailom na adresu: obechusina@gmail.com.
12. Spôsob stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená ako najnižšia ponúknutá cena za celý predmet prieskumu
trhu bez DPH.
13. Upozornenie:
V prípade zistenia PHZ do 5.000,00 EUR bez DPH prieskum trhu BUDE VIESŤ k uzavretiu odberateľskododávateľského vzťahu. Vzhľadom na túto skutočnosť zadávateľ BUDE oznamovať výsledky prieskumu trhu
subjektom, ktoré v rámci prieskumu predložili ponuku.
V prípade zistenia PHZ nad 5.000,00 EUR bez DPH prieskum

trhu

NEVEDIE

k

uzavretiu

odberateľsko-

dodávateľského vzťahu a slúži zadávateľovi len na informatívne účely. V danom prípade zadávateľ nebude
oznamovať výsledky prieskumu trhu subjektom, ktoré v rámci prieskumu predložili ponuku.
Husiná dňa 07.06.2019

................................................................................................
Peter Fazekaš, starosta
Prílohy:
Príloha 1: Návrh na plnenie kritéria - vzor

