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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
v zákazke 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

Zákazka na poskytnutie služieb:

„Externý projektový manažment MŠ Kubranská“
Názov projektu: Externý projektový manažment, ktorý má byť spolufinancovaný pod výzvou
Operačného programu Kvalita životného prostredia a v zmysle termínov stanovených riadiacim
orgánom pre výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorená zmluva o dielo, je povinný strpieť výkon kontroly
(auditu) overovania súvisiaceho s dodávkami tovarov, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorými sú: poskytovateľ NFP a
ním poverené osoby, Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný
úrad SR, príslušná 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 príslušnými právnymi predpismi
SR a ES a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
DIČ:
TEL. 032/6504 111

MESTO TRENČÍN
Mierové nám. č.2, 911 64 Trenčín
Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta
00 312 037
2021079995
E-MAIL TRENCIN@TRENCIN.SK

WWW.TRENCIN.SK

IČO 00312037

Bankové spojenie:
číslo účtu:
SWIFT/BIC:
Tel.:
Fax:
Web:
E-mail:

Československá obchodná banka, a.s., korporátna
pobočka Trenčín
SK61 7500 0000 0000 2558 1243
CEKOSKBX
032/6504111
032/7432836
www.trencin.sk
trencin@trencin.sk

(ďalej v texte len: „verejný obstarávateľ“)
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou podľa s §117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, predmetom ktorej je poskytnutie služieb: „Externý projektový
manažment MŠ Kubranská“
Kód predmetu zákazky z CPV:
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov
Podrobný opis predmetu obstarávania – služieb: Zabezpečenie externého projektového
manažmentu projektu v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy – Príručka pre prijímateľa
Operačného programu Kvalita životného prostredia a v zmysle termínov stanovených
riadiacim orgánom pre výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 v jej aktuálnej verzii pri
realizácii predmetu zákazky.
Predmet zákazky pozostáva z nasledovných činností:
- spracovanie a podanie žiadostí o platbu
- zabezpečení monitoringu počas trvania projektu vrátane následného monitoringu,
- predkladaní monitorovacích správ,
- predkladaní žiadostí o zmenu
- poskytovaní odborného poradenstva
- zabezpečovaní komunikácie s riadiacim orgánom, resp. sprostredkovateľským
orgánom pod riadiacim orgánom,
- poskytnutí potrebnej súčinnosti riadiacemu orgánu (ďalej len „RO“), resp.
sprostredkovateľskému orgánu pod riadiacim orgánom (ďalej len „SORO“) počas
realizácie aktivít projektu,
- zúčastňovaní sa kontrol na mieste vykonávaných RO, SORO, resp. iným
oprávneným orgánom,
- pri výkone svojej práce je povinný spolupracovať s vedením mesta a inými
zodpovednými pracovníkmi, zúčastňujúcimi sa na realizácii projektu Obnova MŠ
Kubranská 20 Trenčín a v meste Trenčín.
- predpokladaný časový rozsah: 1 800 hodín počas realizácie projektu MŠ
Kubranská
Dodávateľ služby bude povinný pri poskytovaní služby spolupracovať s vedením mesta
a inými zodpovednými pracovníkmi, zúčastňujúcimi sa na realizácii projektu.
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Miesto dodania predmetu obstarávania: Mesto Trenčín

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: Predpokladaný rozsah na
projekt je 1 800 hodín. Predmet zákazky je potrebné dodať v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy –
Príručky pre prijímateľa Operačného programu Kvalita životného prostredia a v zmysle
termínov stanovených riadiacim orgánom pre výzvu s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 v jej
aktuálnej verzii pri realizácii predmetu zákazky.
Uchádzač musí predložiť ponuku na všetky požadované služby v požadovanom rozsahu,
obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v zmluve, ktorej vzor tvorí prílohu č. 2 k tejto
výzve. V predloženej ponuke uchádzač uvedie aj sadzbu za 1 hod. služieb externého
manažmentu v eur v rozsahu bez DPH a s DPH.
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá
splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu za celý
predmet obstarávania.
T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet
obstarávania.
Súčasťou ponuky uchádzača musí byť:
a) aktuálny doklad o oprávnení poskytovať
obstarávania (originál alebo fotokópiu),

služby,

ktoré

sú

predmetom

b) životopis s uvedením skúseností a praxe s činnosťou finančného manažéra
a manažéra monitoringu na projektoch realizovaných v rámci čerpania štrukturálnych
fondov EÚ – minimálne 2 referencií. Pri každej referencii v referenčnom zozname
bude uvedené meno a priezvisko osoby (za verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa, ktorému bola poskytnutá predmetná služba), telefonický a e-mailový
kontakt, u ktorej je možné referenciu overiť,
c) životopis s uvedením skúseností a praxe s činnosťou projektového manažéra na
projektoch projektov realizovaných v rámci čerpania štrukturálnych fondov EÚ –
minimálne 2 referencií. Pri každej referencii v referenčnom zozname bude
uvedené meno a priezvisko osoby (za verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
ktorému bola poskytnutá predmetná služba), telefonický a e-mailový kontakt, u ktorej
je možné referenciu overiť,
d) návrh zmluvy, ktorý bude zohľadňovať súťažné podmienky (vzor tvorí prílohu č. 2
k tejto výzve) v piatich vyhotoveniach. Všetkých päť vyhotovení zmluvy musí byť
podpísaných oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača. Na tomto obsahu
návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a považuje návrh za nemenný a záväzný. Do
návrhu doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet obstarávania.
Uvedené (doklad o oprávnení podnikať) sa nevyžaduje (a uchádzač nebude v prípade
nepredloženia vylúčený) v prípade, ak má uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom
registri na stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo www.uvo.gov.sk alebo v inom,
verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet
zákazky overí verejný obstarávateľ.

TEL. 032/6504 111

E-MAIL TRENCIN@TRENCIN.SK

WWW.TRENCIN.SK

IČO 00312037

V prípade, ak by uchádzač nepredložil:
a.) doklad o oprávnení poskytovať služby, dodávať tovary alebo uskutočňovať stavebné
práce, ktoré sú predmetom obstarávania, resp. ak verejný obstarávateľ zistí z prístupných
registrov, že uchádzač nie je oprávnený realizovať predmet zákazky,
b.) životopis s uvedením skúseností a praxe s činnosťou finančného manažéra a manažéra
monitoringu na projektoch realizovaných v rámci čerpania štrukturálnych fondov EÚ,
c.) životopis s uvedením skúseností a praxe s činnosťou projektového manažéra na
projektoch projektov realizovaných v rámci čerpania štrukturálnych fondov EÚ,
bude zo zákazky vylúčený.
V prípade, ak uchádzač nedodrží text návrhu zmluvy, na ktorom verejný obstarávateľ trvá
alebo vôbec nepredloží návrh zmluvy, nebude táto ponuka zahrnutá do vyhodnotenia.
Bližšie informácie budú poskytované verejným obstarávateľom, prípadne Radoslavou
Haškovou, radoslava.haskova@trencin.sk. Prípadné žiadosti o vysvetlenie je potrebné
doručiť Radoslave Haškovej e-mailom najneskôr do 27.09.2018 do 10,00 hod.
Ponuky spolu so zmluvou v potrebnom počte 5 vyhotovení a v súlade s týmito podmienkami
musia byť doručené do termínu
02.10.2018 do 10,00 hod. v zalepenej obálke s heslom:

„Externý projektový manažment MŠ Kubranská“
a s nápisom „Neotvárať“
na adresu: Mesto Trenčín, Mierové nám.č.2, 911 64 Trenčín adresovať do rúk
Radoslave Haškovej
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda
vyhodnocované.
V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od
uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z
ostatných vyhodnocovaných ponúk – t. z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto
prípade má teda verejný obstarávateľ právo (nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie
ponúk.
Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr do
31.10.2018 a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že
v tejto zákazke neuspeli.
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH (alebo konečná cena neplatcu DPH)
bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom, môže
verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.
Predpokladaná hodnota zákazky je 20 052,- € bez DPH
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(pri cene za osobohodinu 11,14 € bez DPH pri počte 1 800 hod. výkonu)
Predpokladanú hodnotu zákazky určil neplatca DPH.
Táto suma je konečná aj pre platcu DPH, nakoľko predstavuje max. výšku zdrojov verejného
obstarávania (t.z. max. výška zdrojov je 20 052,00 € pre platcu i neplatcu DPH)
Predloženú ponuku nemožno odvolať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk – t. z. po
02.10.2018, 10,00 hod. Ponuku možno meniť alebo dopĺňať len v čase, kedy je možné
ponuku odvolať. Uchádzači sú svojimi ponukami viazaní do 31.10.2018.

.................................................
Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

Príloha č. 1 k výzve – Príručky pre prijímateľa Operačného programu Kvalita životného
prostredia
Príloha č. 2 k výzve – Zmluva o poskytnutí služby
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