Verejný obstarávateľ : Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Predmet obstarávania: Zabezpečenie procesov verejného obstarávania pre aktivity KOCR : Severovýchod Slovenska
Podlimitná zákazka na poskytnutie služby : podľa §100 až 102 zák. č. 25/2006 Z. z.

Výzva na predloženie ponuky
Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska, ako verejný obstarávateľ v zmysle
§7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v procese zadávania
zákazky podľa §117 ZVO na Zabezpečenie procesov verejného obstarávania pre aktivity KOCR :
Severovýchod Slovenska
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. d) ZVO:
Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska
Sídlo: Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca: Michal Sýkora, predseda
Poverený rokovať : Mgr. Martin Janoško – výkonný riaditeľ
IČO: 42238536
DIČ: 2023655832
Tel.: +421 51/7081511
E-mail: riaditel@severovychod.sk
Internetová stránka: http://www.severovychod.sk/
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: KOCR : Severovýchod Slovenska, Námestie mieru 2, 080
01 Prešov
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Martin Janoško – výkonný riaditeľ
4. Predmet obstarávania: Zabezpečenie procesov verejného obstarávania pre aktivity KOCR :
Severovýchod Slovenska“
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Rámcová dohoda
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Úspešný uchádzač sa na základe
Rámcovej dohody zaviaže pre verejného obstarávateľa (Objednávateľa) vykonávať procesy
verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní na jednotlivé aktivity Krajskej
organizácie cestovného ruchu v priebehu platnosti dohody. Významná časť aktivít bude
financovaná zo zdrojov EŠIF, hlavne z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PoľskoSlovensko 2014-2020.
CPV kód : 74141800-7 Poradenské služby pre obstarávanie
7. Predpokladaná hodnota zákazky: do 18.650,00 EUR bez DPH.
8. Miesto dodania predmetu zákazky: úspešný uchádzač sa zaviaže dodať predmet obstarávania na
adresu verejného obstarávateľa.
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9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Lehoty budú
určené v objednávke v závislosti od konkrétneho postupu verejného obstarávania
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nevzťahuje sa
11. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných
prostriedkov formou bezhotovostného platobného styku, resp. zo zdrojov Európskych
štrukturálnych a investičných fondov. Čiastková faktúra za poskytnutú službu bude vystavená až
po ukončení konkrétneho verejného obstarávania spolu s preukázateľným výsledkom verejného
obstarávania – odoslaním informácie o výsledku
12. Lehota na predloženie ponuky: 13.07.2016 do 10.00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky
na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktorými sú najnižšia cena s DPH pre :
14.1 Zákazku s nízkou hodnotou (§117 zákona, usmernenia pre čerpanie EŠIF) – váha 40%
14.2 Podlimitnú zákazku s využitím elektronického trhoviska (§109-112 zákona) – váha 25%
14.3 Podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska (§113-116 zákona) – váha 35%
Relatívna váha kritérií: Pre všetky kritéria sa určia body na základe vzorca :
najvýhodnejšia ponuka je minimálna hodnota kritéria - cena v EUR celkom (s DPH); ostatným
uchádzačom budú body pridelené podľa vzorca = (minimálna hodnota kritéria /ponuka
uchádzača) * váha kritéria (%)].
Jednotlivé ceny s DPH uvedené v ponuke musia zahŕňať všetky náklady súvisiace s realizáciou
predmetu zákazky, teda aj DPH, dopravu, úpravy a ostatné náklady spojené s dodaním
predmetných služieb v súlade s platnými predpismi. Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH,
bude hodnotená celková cena zákazky, pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH, bude hodnotená
celková cena zákazky vrátane DPH.
Navrhované zmluvné ceny za predmet zákazky musia byť v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musia zahŕňať
všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve
desatinné miesta.
Hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené zostupné poradie všetkých ponúk,
ktoré neboli z vyhodnocovania vylúčené, podľa súčtu bodov za jednotlivé kritériá. Ponuka
zaradená na prvé miesto (t.j. ponuka s najvyšším bodovým ohodnotením) bude vyhodnotená
ako úspešná. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. Verejný obstarávateľ zašle
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk.
15. Pokyny na zostavenie ponuky: jazyk: slovenský, spôsob označenia ponuky: v prípade zaslania
a. Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať - zabezpečenie procesu
VO- KOCR“. Adresa je uvedená v bode 1 tejto výzvy.
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b. E-mailom uviesť v predmete správy „Neotvárať – Ponuka VO – KOCR“. E-mail pre doručenie
ponuky : riaditel@severovychod.sk
16. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača : obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň s
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : Cena bez DPH, DPH, Cena
s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH). Uchádzač uvedie jednotkové ceny
v zložení :
Zákazka s nízkou hodnotou ............ Eur (s DPH)
Podlimitná zákazka s využitím elektronického trhoviska ............ Eur (s DPH)
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska ............ Eur (s DPH)
Úspešný uchádzač sa zaväzuje realizovať jednotlivé kompletné procesy (postupy) verejného
obstarávania na základe objednávky verejného obstarávateľa maximálne za jednotkové ceny
uvedené v jeho ponuke. Za kompletný postup sa považuje aj splnenie povinnosti podľa §64
ods. 1 (v prípadoch, ak to vyžaduje zákon)

c. Fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať
stavebné práce predloží úspešný uchádzač.
17. Otváranie ponúk: dátum a čas - 13.07.2016 o 11:00; miesto – sídlo KOCR, Námestie mieru 2, 080
01 Prešov
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Martin Janoško – výkonný riaditeľ,
kontakt : +421 51/7081511
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie
doklady:
-

Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. U
právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
živnostenského registra (stačí fotokópia);

-

Návrh Rámcovej dohody podľa bodu 5 tejto výzvy.

S úctou,

04.07.2016 ........................................
dátum, podpis, pečiatka

