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Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu.

Verejný obstarávateľ pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky predmetu "CPRR vypracovanie stratégie pre integráciu MRK okresu Gelnica" podľa § 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“) uskutočňuje prieskum trhu.
Pre daný účel Vás verejný obstarávateľ vyzýva na predloženie cenovej ponuky.
V prípade, ak tento prieskum trhu preukáže na základe predložených cenových ponúk,
že predpokladaná hodnota predmetnej zákazky zodpovedá finančnému limitu zákazky s nízkou
hodnotou, predložené cenové ponuky verejný obstarávateľ využije pre výber zmluvného
poskytovateľa predmetu zákazky, pre zabezpečenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, všetko za dodržania ustanovení zákona o verejnom
obstarávaní a dodržania základných princípov verejného obstarávania.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
URL:

Centrum podpory regionálne rozvoja okresu Gelnica
Miestna akčná skupina HNILEC,o.z.,
Obchodná 7, 055 01 Margecany
Ing. Viliam Mjartan
42101638
2120088872
VUB,a.s. Gelnica
SK87 0200 000 0039 7186 4753
www.mashnilec.sk

Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Gelnica
MAS HNILEC, o.z., Obchodná 7, 055 01 Margecany,
IČO 42 101 638
www.mashnilec.sk

2.

Názov predmetu zákazky:
"CPRR - vypracovanie stratégie pre integráciu MRK okresu Gelnica".

3.

Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom je vypracovanie stratégie pre integráciu MRK okresu Gelnicav zmysle Prílohy č.1.

4.

Druh zákazky
Predmet zákazky na základe výsledkov vykonaného testu bežnej dostupnosti na trhu
je bežne dostupný.
Spoločný slovník obstarávania (CPV) – Hlavný slovník:
71241000 - 9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza.
75112100 - 5 Projekty rozvoja verejnej správy

5.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie.

6.

Miesto a termín dodania:
Miesto dodania služby: kancelária Miestna akčná skupina HNILEC,o.z., Prešovská 9, 055 01
Margecany 2x pare v tlačenej verzii + CD. Termín dodania služby je max 120 pracovných dní
od podpísania ZoD. Požadovaný rozsah stratégie je minimálne 50 strán.

7.

Obchodné podmienky financovania predmetu zákazky:

8.

7.1. Predmet zákazky bude financovaný z regionálneho príspevku Úradu vlády Slovenskej
republiky.
7.2. Zmluvný vzťah sa zrealizuje na základe podpísanej Zmluvy o dielo.
7.3 Cena za poskytovanie predmetu zákazky bude dohodnutá tak, ako je to uvedené
v Prílohe č. 2 tejto výzvy. Ceny budú uvedené v eurách (€) a kalkulované vrátane
aktuálne platnej výšky DPH, colných sadzieb a všetkých nákladov súvisiacich
s dodávkou služby . Cena predmetu plnenia je maximálna a konečná.
7.4 Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry
objednávateľovi po dodaní predmetu zákazky. Ak bude mať faktúra vady daňového
dokladu, bude vrátená poskytovateľovi a lehota splatnosti faktúr 60 dní začne plynúť
od doručenia opravenej faktúry.
Obsah cenovej ponuky:
8.1

Ponuka musí obsahovať doklad o oprávnení poskytovať službu (kópia):
• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická
osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),
• výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba
– podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
• iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr. doklad
o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.

8.2

9.

Návrh na plnenie kritéria podľa prílohy č. 2 tejto výzvy, podpísaný osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, alebo
zastupujúcou osobou uchádzača, ktorá je oprávnená zastupovať uchádzača na základe
dokladu, ktorého kópia musí byť súčasťou ponuky.

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:
Ak sa na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk doručených na základe tejto výzvy
– prieskumu trhu, ktorý sa v prvom rade uskutočňuje pre účely určenia predpokladanej
hodnoty predmetnej zákazky na poskytnutie služby, preukáže, že predpokladaná hodnota
zodpovedá finančnému limitu zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ uplatní
získané informácie na základe predložených cenových ponúk v rámci tohto prieskum trhu
pre postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotí
predložené cenové ponuky uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky uvedené
v tejto výzve, pokiaľ s daným postupom výberu zmluvného partnera na poskytnutie
predmetnej služby oslovený záujemca jednoznačne v Prílohe č. 2 tejto výzvy – prieskumu
trhu, vyjadril svoj súhlas s využitím predloženej cenovej ponuky aj ako cenovej ponuky
v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou.
Pre daný účel stanovuje verejný obstarávateľ nasledovné kritérium na vyhodnotenie
cenových ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý
predmet zákazky definovaný v tejto výzve.
Návrh na plnenie daného kritéria oslovený subjekt predloží v rámci tejto výzvy – prieskumu
trhu vyplnením prílohy č. 2 tejto výzvy.

10.

Lehota a miesto na predkladanie cenovej ponuky:
Oslovený subjekt (uchádzač) predloží jednu cenovú ponuku elektronicky na email:
ekonom@mashnilec.sk vrátane požadovaných dokladov a dokumentov a prílohy č. 2
skenovaných vo formáte .PDF, .JPEG a pod. Cenovú ponuku je možné predložiť aj osobne na
adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 6. (Miesto a termín dodania).
Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk do 30.11.2018, do 14:00 hod.
v prípade doručenia mailom je potrebné v predmete e-mailu označiť heslo súťaže: „CPRR –
Vypracovanie stratégie pre integráciu MRK okresu Gelnica“. V prípade osobného alebo
poštového doručenia je potrebné nasledovné značenie obálky : „CPRR – Vypracovanie
stratégie pre integráciu MRK okresu Gelnica - ponuka“ – Neotvárať!
Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatý a bude vrátený
uchádzačovi neotvorený.
Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2018.

11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa – vyhodnotenie cenových ponúk pri ich využití
pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou:
Do procesu vyhodnocovania cenových ponúk zadávania
zaradené len cenové ponuky oslovených subjektov, ktoré
cenovej ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou
a podmienky uvedené v tejto výzve. Oslovené subjekty
uchádzača.

zákazky s nízkou hodnotou budú
dali súhlas s využitím predloženej
hodnotou a splnili požiadavky
pre daný účel majú postavenie

Otváranie a vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Účasť na otváraní ponúk nie je
uchádzačom povolená. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači e- mailom
oboznámení s výsledkom vyhodnotenia cenových ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude
zaslaná Zmluva o dielo na poskytnutie predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v
prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v
rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa alebo budú z iných dôvodov
neprijateľné.
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní
znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez
ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, nemá ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní
stanovené formálne pravidlá procesu a postupu ich zadávania a verejný obstarávateľ pri
zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie
predmetu zákazky a jeho zadanie boli primerané jeho kvalite a cene, všetko za dodržania
základných princípov verejného obstarávania a podpory riadnej hospodárskej súťaže.
Z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou pre oslovené hospodárske subjektypredkladateľov cenovej ponuky - uchádzačov, nevyplývajú na základe predloženej cenovej
ponuky žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy, vystavenie objednávky, alebo na plnenie
predmetu zákazky, ani na úhradu nákladov spojených s jej predložením.
Na daný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou formou vykonania prieskumu trhu na
základe výzvy na predloženie cenovej ponuky sa nevzťahujú revízne postupy podľa zákona
o verejnom obstarávaní.
Za poskytnutú cenovú ponuku Vám vopred ďakujeme.
S pozdravom
Ing. Ľuboslav Pribičko
projektový manažér

Prílohy:
-

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií

Tento dokument je vyhotovený v elektronickej forme a je platný aj bez podpisu.

