Mesto Gabčíkovo, v zastúpení primátorom mesta Ivánom Fenesom,
Hlavná 1039/21, 930 05 G A B Č Í K O V O
________________________________________________________
Výzva na predloženie ponuky
(Prieskum trhu)
Zákazka 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 (ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mesto Gabčíkovo
IČO:
00 305 391
DIČ:
2021129979
Kontaktná osoba:
Ing. Árpád Mészáros
S í d l o:
Mestský úrad, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
Telefón:
031/ 559 41 01
Fax:
031/ 559 4406
Elektronická pošta:
gabcikovo@nextra.sk
Internetová adresa:
www.gabcikovo.sk
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2. Názov projektu: Ekodvor Gabčíkovo – separovaný zber odpadu
3. Názov zákazky: Projektový manažér ‐ externé riadenie
4. Druh zákazky: Služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: 72224000‐1
5. Opis zákazky:
Predmetom zákazky je výkon externého projektového manažéra, na projekte Ekodvor Gabčíkovo –
separovaný zber odpadu. Hodnota projektu je 669 757,08 Eur bez DPH. Predpokladaný čas
potrebný na výkon požadovaných služieb je 900 hodín počas trvania realizácie projektu.

Činnosť externého manažéra pozostáva hlavne z nasledovných činností:
Zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného z fondu
EU. Príprava a vypracovanie dokumentov v písomnej a elektronickej forme prostredníctvom ITMS
portálu v rámci komunikácie zmluvných strán v procese implementácie schváleného projektu.
Koordinácia všetkých činností vykonávaných v rámci riadenia projektu – technická a finančná
stránka projektu. Účasť a súčinnosť prijímateľovi počas výkonu kontroly na mieste ako aj
druhostupňových kontrol a auditov, vypracovanie návrhov opatrení na nápravu zistených
nedostatkov, ako aj návrhov písomných správ o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku. Vypracovanie a predkladanie všetkých druhov
monitorovacích správ vrátane príloh. Sledovanie predkladania termínov monitorovacích správ v
zmysle zmluvy o NFP. Zabezpečenie doplnenia monitorovacích správ podľa požiadaviek riadiaceho
orgánu. Poskytovanie informácií súvisiacich s priebehom realizácie projektu. Sledovanie časového
harmonogramu realizácie projektu. Zabezpečenie zavedenia systému monitorovania fyzického
pokroku implementácie projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. Následné sledovanie

napĺňania indikátorov dopadu. Vypracovanie jednotlivých žiadostí o platbu počas celej doby
platnosti zmluvy o NFP. Zabezpečenie všetkých podporných dokladov k žiadostiam o platbu.
Sledovanie termínov v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP. Kontrola neprekrývania sa výdavkov počas
realizácie projektu vo vzťahu k iným projektom realizovaným prijímateľom.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 12 900,‐ Eur bez DPH
7. Miesto poskytnutia služieb: Mesto Gabčíkovo
8. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2
obchodného zákonníka.
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude
uzavretá v súlade s podmienkami určenými v tejto Výzve. Návrh zmluvy predloží len úspešný
uchádzač.
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom nenávratného finančného príspevku
Operačného programu: Kvalita životného prostredia, a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
10. Platobné podmienky/fakturácia:
Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Lehota splatnosti
faktúr bude 30 dní od doručenia faktúr. Úhrada za poskytnuté služby bude realizovaná formou
bezhotovostného platobného styku. Faktúry budú uhradené v súlade s podmienkami uvedenými
v Zmluve uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Cena bude objednávateľom uhradená po
čiastkach v sume skutočne poskytnutých služieb, do výšky ponukovej ceny.
11. Pokyny k predloženiu ponuky:
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Predložená ponuka musí obsahovať:
‐ cenovú ponuku na celý predmet obstarávania, podľa prílohy č. 1.
‐ fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať požadované služby

Ponuku požadujeme predložiť formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk .
Ponuka a doklady musia byť naskenované (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslané na uvedenú adresu
ako príloha elektronickej pošty.
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 10:00 hod dňa 8.8.2017.
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú
vyhodnocované.
12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.
13. Vyhodnotenie ponúk:
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.
14. Ostatné pokyny a usmernenia:

Z dôvodu, že predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Zmluvy o NFP), bude predávajúci povinný strpieť
výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu zmluvy, kedykoľvek počas

platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 Všeobecných
zmluvných podmienok k Zmluve o NFP.
Za osoby oprávnené sa považujú:
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby.
b) najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby.
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
e) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a
Európskej únie.

V Gabčíkove, 31.07.2017
....................................................................................

Ing. Mgr. Iván Fenes, LL.M, MBA
primátor mesta

Príloha č. 1

CENOVÁ PONUKA
Názov projektu: Ekodvor Gabčíkovo – separovaný zber odpadu
Predmet zákazky: Projektový manažér ‐ externé riadenie
1. Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
E‐mail:
P. č.

1

Názov

M. j.

Množstvo

ks

1,00

Projektový manažér –
externé riadenie

DPH ...... %

€

Celkom s DPH

€

J. cena

Cena spolu
bez DPH

slovom....................................................................................................................... EUR
Som platiteľ / Nie som platiteľ DPH.

V ............................dňa ................... 2017
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
podpis zodpovednej osoby
a odtlačok pečiatky

