OBEC TRHOVÁ HRADSKÁ
FARSKÝ RAD 488/1, 930 13 TRHOVÁ HRADSKÁ
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Trhová Hradská, Farský rad 488/1, 930 13 Trhová Hradská , IČO: 00305766, zastúpený
Rolandom Zsoldosom, starostom obce Trhová Hradská.

2.

Typ zmluvy:
Zmluva na poskytnutie služieb podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení.
Zmluva sa uzatvorí na dobu trvania projektu podľa prislúchajúcej Zmluvy o NFP.

3.

Predmet zákazky:
Poradenské služby v oblasti externého manažmentu projektu financovaného zo štrukturálnych
fondov EÚ.

4.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú poradenské služby v oblasti externého manažmentu projektu
Názov projektu: Zabezpečenie separovaného zberu odpadov v obci Trhová Hradská
vybudovaním zberného dvora
Názov OP: 2410000 OP Životné prostredie
kód výzvy OPŽP-PO4-11-3
kód ITMS: 24140110234
ktorý sa bude realizovať verejným obstarávateľom na základe zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku uzavretej s príslušným riadiacim orgánom.
Vypracovanie žiadostí o platbu projektu počas celej doby platnosti Zmluvy o NFP:
Táto činnosť zahŕňa:
 Kontrolu súladu účtovnej dokumentácie so Zmluvou o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku;
 Sledovanie či výdavok je podložený účtovnými záznamami a dokladmi, ktoré sú riadne
evidované v účtovníctve prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi a podmienkami definovanými Systémom riadenia štrukturálnych fondov
a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013;
 Prípravu/kontrolu podpornej dokumentácie k žiadosti o platbu;
 Prípravu žiadostí o platbu (priebežné žiadosti o platbu a záverečná žiadosť o platbu).
Vypracovanie monitorovacích správ projektu počas celej doby realizácie projektu:
Táto činnosť zahŕňa:
 Sledovanie dodržiavania schváleného harmonogramu projektu;
 Sledovanie súladu vynaložených finančných prostriedkov s oprávnenými aktivitami
projektu;
 Vypracovanie návrhu zmeny zmluvných podmienok;
 Komunikácia s príslušným projektovým manažérom RO;
 Doplnenie/prepracovanie projektu v súlade s iniciovanou zmenou;
 Návrh úpravy zmluvných podmienok s dodávateľmi.
 Kontrola priebehu implementácie projektu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP;
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Príprava/doplnenie monitorovacích správ (priebežných monitorovacích správ a záverečnej
monitorovacej správy) projektu počas a po realizácii;
Príprava/doplnenie podpornej dokumentácie;
Sledovanie dodržiavania pravidiel informovania a publicity.

Cieľom projektu je vybudovaním zberného dvora zefektívnenie separovaného zberu odpadov,
zvýšenie množstva vyseparovaného komunálneho odpadu a tým zlepšenie stavu životného
prostredia na území obce Trhová Hradská.
Aktivity k výsledkom Projektu:
 Vybudovanie zberného dvora
 Obstaranie dopravnej techniky na zber a odvoz separovaného odpadu
 Nákup zberných kontajnerov pre potreby zberného dvora
 Realizácia propagačných aktivít zameraných na zefektívnenie separovaného zberu v obci
Trhová Hradská ako súčasť investičných aktivít projektu.
Predpokladaná hodnota projektu: 609 835,70 EUR, vlastné zdroje verejného obstarávateľa 5%,
zdroje z fondov EÚ 95%.
Miesto realizácie projektu: Obec Trhová Hradská.
Oprávneným obdobím pre výdavky je stanovené do 31. decembra 2015 .
5.

Rozsah zákazky:
Uchádzač predloží ponuku v celom rozsahu predmetu zákazky.

6.

Jazyk ponuky:
Ponuka a ďalšie požadované doklady sa predkladajú v štátnom jazyku. Doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia
byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem
dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je
úradný preklad v štátnom jazyku.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Verejný obstarávateľ v súlade s § 5 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní uvádza, že
neprekračuje finančný limit 20000,00 EUR bez DPH a na zadanie zákazky uplatňuje postup
zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

8.

Variantné riešenie: Neumožňuje sa.

9.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 05. 06. 2014 o 14.00 hod. miestneho času.
Ponuky musia byť doručené v lehote na predkladanie ponúk v elektronickej podobe alebo
písomnej podobe na adresu PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, e.mail:
pppco@pppco.sk.
Úradné hodiny kontaktného miesta sú v pracovných dňoch pondelok až štvrtok, od 10.00 do
12.00 a od 13.00 do 14.00 hod.

10. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí v ponuke predložiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1 písm. f) Zákona preukazujúce, že uchádzač je
oprávnený poskytovať službu.
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11. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
1) Potvrdenia a doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v bode 10. tejto Výzvy,
2) Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie
ponúk podľa bodu 12. tejto Výzvy podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami
oprávnenými konať za uchádzača vrátane stanovenia ceny podľa Tabuľky č. 1 tejto Výzvy.
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) je najnižšia cena predmetu
zákazky vrátane dane z pridanej hodnoty vyjadrená v eurách.
Úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý poskytne verejnému obstarávateľovi najnižšiu
(celkovú) cenu za predmet zákazky vrátane dane z pridanej hodnoty ocenenú podľa Tabuľky č.
1 tejto Výzvy. Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne
od 2 po x, kde x je počet uchádzačov.
Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke.
Tabuľka č. 1: Stanovenie celkovej ceny
Druh žiadosti o platbu (ŽoP)
a monitorovacej správy (MS)

Počet ŽoP
a/alebo MS (ks)

ŽoP a úkony s tým spojené

1

ŽoP – záverečná a úkony s tým spojené

1

MS a úkony s tým spojené

1

MS – záverečná a úkony s tým spojené

1

Cena za
vypracovanie bez
DPH (v EUR)

DPH
(v EUR)

Cena celkom
(v EUR)

SPOLU

V prípade, že v rámci realizácie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
vznikne na strane verejného obstarávateľa potreba realizovať ďalšie úkony externého
projektového manažmentu (t.j. ďalšie žiadosti o platbu alebo monitorovacie správy a úkony
s nimi spojené), uchádzač zrealizuje tieto úkony bezodplatne.
13. Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa,
z prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný z Operačného programu 2410000
OP Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Opatrenie 4.1 Podpora aktivít
v oblasti separovaného zberu a Opatrenie 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov,
názov projektu: Zabezpečenie separovaného zberu odpadov v obci Trhová Hradská
vybudovaním zberného dvora, kód ITMS: 24140110234.
Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR pričom lehota splatnosti faktúr bude
30 dní.
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
1) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu
na výsledok verejného obstarávania.
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2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť
postup zadávania zákazky podľa § 46 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak
všetky ponuky prekročia, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných
prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú na predmet zákazky (predpokladaná
hodnota zákazky).
3) Predmet zákazky bude spolufinancovaný z finančných prostriedkov pridelených verejnému
obstarávateľovi z fondov EÚ. Úspešný uchádzač ako predávajúci je povinný strpieť výkon
kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať
kontrolu podľa zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskej únie v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 528/2008“) a podľa
článku 59 a nasl. nariadenia Rady (ES) 1083/2006, resp. subjektom a osobám povereným
oprávnenými orgánmi podľa zákona č. 528/2008 a podľa článku 59 a nasl. nariadenia Rady
(ES) 1083/2006 na výkon kontroly.
Trhová Hradská dňa 30.mája 2014
Roland Zsoldos, starosta obce Trhová Hradská

