Výzva na predkladanie ponúk
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 o verejnom obstarávaní”)
1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ - OBJEDNÁVATEĽ
Názov:

I.S.D.D. PLUS, s. r. o.

Sídlo:

Pažítková 5, 821 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO:

35774720

Štatutárny zástupca:

Ing. Vladimír Šošovička

2. KONTAKTNÁ OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA PRIESKUM TRHU
Názov:

I.S.D.D. PLUS, s. r. o.

Sídlo:

Pažítková 5, 821 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO:

35774720

Kontaktná osoba:

Marián Bódi

Tel./mob. kontakt:
Mailová adresa:

+421 917 410 387
marian.bodi@isdd.sk

3. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky: „Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného
obstarávania“
Druh zákazky: Služby
Názov projektu: Centrum pre výskum Big Data v oblasti telekomunikácií
ITMS 2014+: 313010C028
4. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je poskytovanie odborných poradenských služieb pri
zabezpečení verejného obstarávania v zmysle príslušných ustanovení zákona
č. 343/2015 Z.z. v aktuálnom znení, a to najmä:
o analýza projektových výdavkov a rozpočtu projektu, identifikácia výdavkov, ktoré je
potrebné obstarať postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní,
o vytvorenie a priebežná aktualizácia plánu verejného obstarávania v rámci projektu podľa
potrieb objednávateľa,
o realizácia verejného obstarávania na jednotlivé zákazky podľa plánu verejného
obstarávania, zahŕňajúca najmä:

o konzultácie pri výbere metódy zadávania zákazky,
o konzultácie pri príprave technickej špecifikácie predmetu zákazky v súlade s
požiadavkami objednávateľa,
o konzultácie pri vypracovaní súťažných podkladov na základe podkladov od objednávateľa
(podkladmi sú najmä technická špecifikácia predmetu zákazky, obchodné podmienky,
požiadavky objednávateľa smerujúce k určeniu podmienok účasti a k spôsobu
vyhodnotenia ponúk),
o vypracovanie predbežného oznámenia pokiaľ je to potrebné,
o vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, výzvy alebo iného
oznámenia do relevantného vestníka (Vestníka verejného obstarávania a/alebo Úradného
vestníka EÚ),
o poskytovanie súťažných podkladov záujemcom a vypracovanie potvrdenia o prevzatí
súťažných podkladov,
o vedenie zoznamu záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady,
o vypracovanie menovacích dekrétov pre členov komisie na vyhodnotenie ponúk a čestných
vyhlásení členov komisie na základe určenia členov komisie zo strany verejného
obstarávateľa,
o účasť zodpovedného zamestnanca poskytovateľa pri vyhodnocovaní ponúk ako člena
komisie bez hlasovacieho práva na základe menovacieho dekrétu člena komisie,
o preberanie ponúk a vypracovanie potvrdenia o prevzatí ponúk pre uchádzačov,
o spracovanie záznamu z otvárania ponúk vrátane prezenčných listín a vypracovanie
sprievodných listov k zaslaniu záznamu z otvárania ponúk uchádzačom,
o vyhodnotenie splnenia podmienok účasti na základe predložených žiadostí o účasť alebo
ponúk, spracovanie záznamu o splnení podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a
vypracovanie oznámenia o vylúčení vylúčeným uchádzačom,
o účasť na procese hodnotenia ponúk a kontrola predložených ponúk členom komisie,
o spracovanie žiadostí o vysvetlenie a doplnenie ponúk v prípade potreby vysvetlenia a
doplnenia ponúk zo strany uchádzačov a vyhodnotenie odpovedí na žiadosť o vysvetlenie
a doplnenie ponúk,
o spracovanie zápisnice o vyhodnotení ponúk,
o spracovanie dokumentácie súvisiacej so žiadosťami o nápravu, resp. námietok,
o vypracovanie oznámenia o úspešnosti, neúspešnosti, resp. vylúčení ponúk,
o vypracovanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do relevantného vestníka
(Vestníka verejného obstarávania a/alebo Úradného vestníka EÚ),
o realizácia elektronických aukcií podľa potreby.
o Poskytovanie služieb predpokladanom rozsahu zahŕňa:
o poradenstvo poskytované priebežne počas platnosti zmluvy ad-hoc na základe
požiadaviek zamestnancov objednávateľa formou telefonického dopytu, e- mailových
konzultácií, alebo porady medzi zodpovednými zamestnancami objednávateľa a
zástupcami poskytovateľa služieb – objednávateľ požaduje poskytovanie tejto služby s
reakčnou dobou do 24 hodín počas pracovných dní
v priebehu celej doby platnosti
zmluvy,
o poradenstvo poskytované v rámci konkrétnych postupov zadávania zákaziek podľa
zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu potrebnom pre riadny priebeh verejného
obstarávania v zmysle príslušných legislatívnych úprav formou konzultácií, tvorby a
úprav dokumentov, zasielania oznámení, žiadostí a pod. Úradu, resp. záujemcom a
uchádzačom; realizácia elektronických aukcií.

o Celkový rozsah poskytovaných služieb je 450 osobohodín.

5. NOMENKLATÚRA (CPV)
Hlavný slovník:
79418000 -7 Poradenské služby pre obstarávanie
6. NUTS
SK011 Bratislavský kraj
7. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky
8. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky bude spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ, v rámci výzvy OPVaIVA/DP/2016/1.2.1-02 - Podpora priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach
špecializácie RIS3 SK.
9. ZMLUVA/OBJEDNÁVKA
Výsledkom zadávania tejto zákazky bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzavretie
Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb na dobu určitú, 18 mesiacov.
10. MIESTO A TERMÍN PLNENIA
Miesto:
Sídlo objednávateľa uvedené v časti 1. tejto Výzvy.
Termín:
Od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb.
Počet dní:
Od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytovaní poradenských služieb, na dobu určitú, 18
mesiacov.
11. OBHLIADKA
Obhliadka sa nevyžaduje.
12. VARIANTNÉ RIEŠENIE
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.
13. CENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
a) navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov;
b) navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR a vyjadrená (zaokrúhlená)
s presnosťou na 2 desatinné miesta;
c) ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
• sadzba DPH a výška DPH,
• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH;

d) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR celkom.
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke;
e) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č. 1 tejto výzvy
cenu celkovú a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním
celého predmetu zákazky;
f) v prípade, ak je uchádzačom zahraničná osoba, do ceny bez DPH zahrnie príslušnú
DPH, platnú v čase predloženia ponuky v krajine sídla verejného obstarávateľa, čo je
v súčasnosti sadzba vo výške 20% DPH, ako aj všetky ostatné nevyhnutné náklady,
spojené s plnením predmetu zákazky, aj keď nebudú predmetom fakturácie
zahraničného uchádzača.
14. PREDKLADANIE PONUKY
a) ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v
slovenskom jazyku alebo českom jazyku;
15. ZOZNAM DOKLADOV A OBSAH PONUKY
a) Doklad o Oprávnení podnikať
- Výpis z OR - nie starší ako tri mesiace - kópia
- alebo Výpis zo Živnostenského registra – nie starší ako tri mesiace – kópia
b) Doklad o odbornom pracovníkovi v oblasti poskytovania služieb verejného
obstarávania pre nadlimitne a podlimitne zadávané zákazky – prax v odbore
minimálne 5 rokov – uchádzač predloží podpísaný životopis
c) Zoznam poskytnutých služieb v oblasti predmetu zákazky minimálnej vo výške
predpokladanej hodnoty zákazky, t.j. 13.063,33 Eur bez DPH
d) Vyplnenú Prílohu č. 1 Návrh na plnenie kritérií
e) Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy
16. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK
Najnižšia cena v EUR bez DPH
17. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
Do 09.05.2017, do 09:00 hod.
18. MIESTO PREDKLADANIA PONÚK
Uchádzač predloží ponuku v súlade s bodom 15. tejto Výzvy, na emailovú adresu kontaktnej
osoby, uvedenej v bode 2 tejto výzvy, a to skenovaním do pdf. súborov.
19. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
13.063,33 eur bez DPH
20. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY A MENO ZODPOVEDNEJ OSOBY
Dátum vyhotovenia: 27.04.2017
Vypracoval: Marian Bódi
21. PRÍLOHY VÝZVY
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2: Návrh zmluvy

PRÍLOHA Č. 1:

Návrh na plnenie kritérií
PREDMET ZÁKAZKY:
Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného obstarávania
VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:
I.S.D.D. PLUS, s.r.o.., Pažítková 5, 821 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Kritérium

Cena za predmet zákazky

Rozsah
poskytovanej
služby

Jednotková
cena
bez DPH (€)

Cena spolu
bez DPH (€)
Hodnotiace
kritérium

450 osobohodín

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu vrátane všetkých nákladov a upozorní
verejného obstarávateľa na to, že nie je platcom DPH.

Názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
Štatutárny zástupca uchádzača:
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

PRÍLOHA Č. 2:

Návrh zmluvy
Návrh zmluvy tvorí oddelenú prílohu Výzvy.

