Výzva na predloženie ponuky
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
IČO:
DIČ:
Sídlo organizácie:
Internetová adresa:

PRAKTIKPUMP, s.r.o.
36647861
2022178730
Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen
www.praktikpump.sk/

Kontaktné miesto:

PRAKTIKPUMP, s.r.o., Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen

Kontaktné osoby:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Fax:
e-mail:

2.

Ing. Zuzana Varmuzeková
0911 836 934
predaj@praktikpump.sk

Postup:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

3.

Druh zákazky:
Služby

4.

Predpokladaná hodnota zákazky:
49 500,00 EUR bez DPH

5.

Názov zákazky:
Zabezpečenie procesov verejného obstarávania pre spoločnosť PRAKTIKPUMP, s.r.o.
Spoločný slovník obstarávania CPV: hlavný slovník: 79418000-7 Poradenské služby pre
obstarávanie

6.

Opis zákazky:
Požaduje sa zabezpečenie špecializovaných odborných poradenských služieb v oblasti verejného
obstarávania v rámci realizovaného projektu z fondov EÚ. Požaduje sa zabezpečenie najmä
nasledujúcich služieb:
a) odborné konzultácie a poradenstvo pri príprave dokumentov obstarávateľa, ktoré
obstarávateľ môže použiť na vyhlásenie a realizáciu verejných obstarávaní v rámci

realizovaného projektu (najmä pri príprave opisu predmetu zákazky, návrhu zmluvy a
návrhu podmienok účasti, súťažných podkladov a oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania);
b) odborné konzultácie a poradenstvo pri vyhodnocovaní splnenia podmienok (účasti
záujemcov za účasti experta poradcu na vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti a pri
vytváraní všetkých súvisiacich dokumentov;
c) odborné konzultácie k vysvetľovaniu a/alebo doplneniu súťažných podkladov;
d) odborné konzultácie a poradenstvo pri otváraní a vyhodnocovaní ponúk za účasti experta
poradcu ako člena komisie na vyhodnotenie ponúk a pri vytváraní všetkých súvisiacich
dokumentov;
e) odborné konzultácie k vysvetľovaniu ponúk;
f) odborné konzultácie a poradenstvo pri posudzovaní a vybavovaní uplatnených revíznych
postupov (Žiadosti o nápravu, námietky, výkon kontroly) a pri vytváraní všetkých
súvisiacich dokumentov;
g) konzultácie a poradenstvo pri uzatváraní zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným
uchádzačom / uchádzačmi.
Predpokladaný rozsah: 1 650 osobohodín v závislosti od finálnych potrieb projektu.

7.

Miesto dodania diela:
PRAKTIKPUMP, s.r.o., Jesenského 621/63, 960 01 Zvolen

8.

Rozsah predmetu zákazky:
podľa Opisu uvedeného v bode 6 a príloh k tejto výzve. Predmetom realizácie budú verejné
obstarávania realizované podlimitnou metódou, nadlimitnou metódou, prostredníctvom
systému EKS a spôsobom podľa § 117. Počet jednotlivých obstarávaní nie je známy, avšak
predpokladaný rozsah poskytnutej služby je 1 650 osobohodín v závislosti od finálnych potrieb
projektu.

9.

Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE

9.1 Počet, označenie a popis jednotlivých častí (ak je zákazka rozdelená na časti)
-

10. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa

11. Trvanie zmluvy:
Na predmet zákazky bude uzavretá zmluva. Návrh zmluvy je súčasťou tejto výzvy.
Trvanie: maximálne 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu: PRAKTIKPUMP, s.r.o. a zfinančných zdrojov
operačného programu Výskum a inovácie.
Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.
Splatnosť faktúr bude min. 60 dní.

13. Označenie, či realizovanie služby je podmienené osobitným povolením (napr.
licenciou, autorizáciou a pod.):
-

14. Osobitné povolenie, licencia, autorizácia a pod.:
15. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za
plnenie zmluvy:
-

16. Obhliadka miesta realizácie miesta poskytnutia služby:
Nie je potrebná

17. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk:
do 31.08.2017 do 09:00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuky je potrebné predložiť na adresu kontaktného miesta v uzatvorenej obálke označenej
heslom „Verejné obstarávanie“.

18. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom:
Osobné postavenie podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní:
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32
alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina
dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje
člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Osoba podľa § 8
požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v
originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.
Finančné a ekonomické postavenie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní:
Nevyžaduje sa.
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
§ 34 ods. 1 písm. a) – zoznamom služieb rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zákazky uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, miest a lehôt dodania; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom
dodaní služieb a zhodnotení uskutočnenia služieb podľa obchodných podmienok, a to v
minimálnej súhrnnej výške 40 000,00 Eur bez DPH za posudzované obdobie ak odberateľom 1.
bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2. bola
iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich vykonaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich vykonanie
alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli služby vykonané. Referencie budú vyjadrené v Eur
(ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na EUR kurzom ECB platným ku
dňu zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk.).
Verejný obstarávateľ považuje za zákazky podobného charakteru ako je predmet zákazky také,
ktoré sú rovnakej alebo podobnej zložitosti ako je predmet zákazky ako napríklad: realizácia
procesov verejných obstarávaní, realizácia konzultačných činností pre oblasť verejného
obstarávania a podobne.
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní verejný obstarávateľ si takto overí stabilitu, skúsenosti a schopnosť uchádzača na
trhu s predmetom zákazky. Preukázanie úspešnej realizácie stanoveného minimálneho objemu
zákaziek vedie k výberu zhotoviteľa, garantujúceho profesionálnu, plynulú a bezproblémovú
realizáciu zákazky bez zbytočných prieťahov a jej úspešné dokončenie v zmluvne dohodnutom
termíne a zároveň či je spoľahlivý a technicky spôsobilý dodať predmet zákazky.

19. Lehota viazanosti ponúk:
do 31. decembra 2017

20. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
Kontaktné miesto uvedené v bode 1 tejto výzvy

21. Kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie:
Kritérium: najnižšia cena

Uchádzač vyplní priloženú prílohu s názvom „Kritériá“.

22. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuky – kritériá a ich relatívna váha:
-

23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
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. Ponuky uchádzačov musia byť
vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených v tejto
výzve a jej prílohách. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pondelok až piatok od 07:30 hod. do 15:30 hod.
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.
V B. Bystrici, 18. augusta 2017
Meno a podpis zodpovednej osoby:
Ing. Zuzana Varmuzeková
osoba poverená VO

Opis predmetu zákazky:
Požaduje sa zabezpečenie špecializovaných odborných poradenských služieb v oblasti verejného
obstarávania v rámci realizovaného projektu z fondov EÚ. Požaduje sa zabezpečenie najmä
nasledujúcich služieb:
a) odborné konzultácie a poradenstvo pri príprave dokumentov obstarávateľa, ktoré
obstarávateľ môže použiť na vyhlásenie a realizáciu verejných obstarávaní v rámci
realizovaného projektu (najmä pri príprave opisu predmetu zákazky, návrhu zmluvy a
návrhu podmienok účasti, súťažných podkladov a oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania);
b) odborné konzultácie a poradenstvo pri vyhodnocovaní splnenia podmienok (účasti
záujemcov za účasti experta poradcu na vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti a pri
vytváraní všetkých súvisiacich dokumentov;
c) odborné konzultácie k vysvetľovaniu a/alebo doplneniu súťažných podkladov;
d) odborné konzultácie a poradenstvo pri otváraní a vyhodnocovaní ponúk za účasti experta
poradcu ako člena komisie na vyhodnotenie ponúk a pri vytváraní všetkých súvisiacich
dokumentov;
e) odborné konzultácie k vysvetľovaniu ponúk;
f) odborné konzultácie a poradenstvo pri posudzovaní a vybavovaní uplatnených revíznych
postupov (Žiadosti o nápravu, námietky, výkon kontroly) a pri vytváraní všetkých súvisiacich
dokumentov;
g) konzultácie a poradenstvo pri uzatváraní zmluvy alebo rámcovej dohody s úspešným
uchádzačom / uchádzačmi.
Predpokladaný rozsah: 1 650 osobohodín v závislosti od finálnych potrieb projektu.

Rozsah predmetu zákazky:
Predmetom realizácie budú verejné obstarávania realizované podlimitnou metódou, nadlimitnou
metódou, prostredníctvom systému EKS a spôsobom podľa § 117. Počet jednotlivých obstarávaní
nie je známy, avšak predpokladaný rozsah poskytnutej služby je 1 650 osobohodín v závislosti od
finálnych potrieb projektu.

Kritériá hodnotenia ponúk:
Požaduje sa zabezpečenie špecializovaných odborných poradenských služieb v oblasti verejného
obstarávania v rámci realizovaného projektu z fondov EÚ.

Kritérium hodnotenia ponúk:

najnižšia cena

Cena za 1 osobohodinu bez DPH:

......................................................... €

Výška DPH:

......................................................... €

Cena za 1 osobohodinu s DPH:

......................................................... €

Cena za 1650 osobohodín bez DPH:

......................................................... €

Výška DPH:

......................................................... €

Cena za 1650 osobohodín s DPH:

......................................................... €

Názov predkladateľa cenovej ponuky/záujemca:
IČO:
Sídlo:
Kontaktná osoba:
Email a telefonický kontakt:

Podpis a pečiatka predkladateľa cenovej ponuky/záujemca:

Dátum:

