Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Viac informácií získate na www.esf.gov.sk, www.fsr.gov.sk.

V Zbudskom Dlhom, 19.9.2011

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
k zákazke s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Projekt “ Sociálne služby bližšie k ľuďom“ bol podporený zo zdrojov Európskeho sociálneho
fondu, v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia a štátneho rozpočtu.

Názov projektu: Sociálne služby bližšie k ľuďom
Kód ITMS: 27120130432
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1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Úradný názov: Obec Zbudské Dlhé

IČO: 00323845

Poštová adresa: Obec Zbudské Dlhé
Zbudské Dlhé 90
067 21 Koškovce
Mesto/obec: Zbudské Dlhé

PSČ: 067 21

Kontaktné miesto (miesta): Zbudské Dlhé 90

Telefón: 057/779 71 62

Kontaktná osoba: František Kopej, starosta obce
E-mail: obec.zb.dlhe@zoznam.sk

Fax: –-

Internetová adresa (adresy) (ak sa uplatňuje)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.zbudskedlhe.ocu.sk

2. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: mandátna zmluva/príkazná
zmluva/resp. zmluva o poskytnut služieb
Slovník spoločného obstarávania:
85312320-8

Poradenské služby

3. Vymedzenie predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb expert- poskytovanie poradenstva v rámci sociálneho
poradenského programu v rozsahu 260 hodín.

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 900€. Cena bola stanovená na základe prieskumu
a schváleného rozpočtu v projekte. V prípade, že predkladateľ je platcom DPH, uvedie túto
skutočnosť a cenovú ponuku uvedie bez DPH a s DPH.

5. Miesto poskytnutia služby: Zbudské Dlhé a Humenné
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6. Osobitné podmienky zákazky na dodanie služieb: Doklad, ktorý oprávňuje vykonávať služby
v požadovanej oblasti.

7. Rozdelenie na časti:

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Variantné

riešenie sa neumožňuje.
8. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:
Zahájenie po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom: predpokladaný termín od 12.10.2011.
Zákazka bude financovaná zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu.
9. Podmienky účasti:
Predloženie ponuky obsahujúcej technickú a kvalitatvnu špecifikáciu, jednotkovú cenu
s DPH a celkovú cenu vrátane DPH
Doklad o oprávnení realizovať služby popísané v predmete zákazky podľa § 26 ods. 1
písm. f) a ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (postačuje aj vytlačený z internetu).
10. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuku musí uchádzač predložiť v písomnej (listinnej) forme, v štátnom jazyku (slovenskom),
poštou alebo osobne, v lehote na predkladanie ponúk. Ponuku je potrebné predložiť s uvedením
obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača.

11. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu
Predložený návrh bude možné zahrnúť do verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude
zodpovedať stanoveným súťažným podmienkam. Komisia vyhlasovateľa vyberie najvhodnejší
návrh na základe nasledovných kritérií:

Kritérium

Váha kritéria

1. Cena predmetu súťaže
(súhrnná cena bez DPH)

100%

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Lehota na predloženie ponuky: do 30.9.2011 do 12.00 hod
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b) Ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obec Zbudské Dlhé, Zbudské Dlhé 90, 067 21 Koškovce
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku na adresu obstarávateľa
v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 15.00 hod.

a to

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
označenie heslom: „VS – expert – sociálne poradenstvo– NEOTVÁRAŤ“
ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Celá ponuka, tiež dokumenty v nej
predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak ponuku predkladá záujemca so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní
v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka (štátneho
jazyka). V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad
v slovenskom jazyku.

S pozdravom,

František Kopej
starosta obce
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