Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Projektový manažment -Centrálny park v Rohožníku
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Rohožník
IČO 00309923
Adresa Školské Námestie 406/1, 906 38 Rohožník, SK
Kontaktná osoba Mária Kožuchová, +421908 452 696, maria.kozuchova@rohoznik.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 7365,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie apríl - august 2020
realizácie:
Lehota na predkladanie do 20.8.2019 do 15:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?d7HRvgiFT7jr_0sny3lQxXY
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka:

Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

Opis
Oblasť Ostatné služby
Podoblasť Služby vypracovania dokumentácie

Externé riadenie projektu -pracovný manažér Centrálny park v Rohožníku
V rámci externého riadenia projektu bude zabezpečovaný manažment projektu, monitorovanie projektu (vypracovanie monitorovacích
správ projektu), finančné riadenie, komunikácia s RO, riadenie a kontrola dodržiavania ustanovení zmluvy o poskytnutí NFP. Bude
zabezpečené riadenie úloh prijímateľa vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP po administratívnej stránke takým spôsobom, aby
boli včas dodržiavané všetky povinnosti voči poskytovateľovi NFP. Spoločnosť bude tiež zabezpečovať vedenie prvotnej evidencie,
vypracovanie žiadostí o platbu a prípravu dokladov na archiváciu. Cieľom externého riadenia projektu je vedenie projektových činností
takým spôsobom, aby došlo k úspešnému preplateniu všetkých oprávnených výdavkov projektu
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek
s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady
na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 7 365,- €
Uchádzač musí mať oprávnenie realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného
registra).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z
informačných systémov verejnej správy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Predmet zákazky bude financovaný úplne resp. čiastočne z iných zdrojov ( envirofondov, atď.). Predmet zákazky sa bude financovať
formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 60 dní po ukončení prác / od dodania
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služby - a následného obdržania faktúry. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako
konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu
došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, ktorý predkladá svoju ponuku v systéme TENDERnet, zároveň priložil cenovú ponuku
aj do prílohy, kde bude ponuka opečiatkovaná a podpísaná štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou osobou uchádzača.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom
DPH bude posudzovaná cena celkom.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluvný vzťah (objednávka) medzi Obstarávateľom a Dodávateľom (zhotoviteľom) nadobudne
účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku .
Dodávateľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb, zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ.
Ponuka musí obsahovať :
Názov ponuky
Identifikačné údaje uchádzača : názov, sídlo, IČO, DIČ,
Bankové spojenie, č.u., kontaktná osoba č.t.,
cenová ponuka - návrh na plnenie kritérií cena a s DPH
Podrobný opis činnosti v prílohe.

Položky zákazky
P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Externé riadenie projektu -pracovný manažér Centrálny park v Rohožníku

1,000 1

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke

Typ

projekt manažment centrálny park.pdf

Iné
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Veľkosť
510,4 kB

