VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
na dodanie predmetu zákazky s názvom:
„Poskytovanie služieb grantového
manažmentu.“

poradenstva

a

externého

projektového

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Lúčky
Sídlo: Lúčky 141 034 82
IČO: 00315583
DIČ: 2020589681
Telefón: 044/4392252
Kontaktná osoba: Branislav Hrbček
e-mail: obeclucky@stonline.sk
2. Typ zmluvy:
Zmluva o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Sídlo verejného obstarávateľa.
4. Stručný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je poskytovanie odborných a konzultačných služieb pri príprave
a manažovaní projektov spolufinancovaných z Európskych štrukturálnych a investičných
fondov EÚ (EŠIF) a obdobných finančných nástrojov (Švajčiarsky finančný mechanizmus a
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus), najmä vypracovanie žiadostí
o poskytnutie NFP, štúdií a analýz a externého manažment projektov. Externý manažment
projektov pokrýva oblasť riadenia dodávok, finančného riadenia a monitorovania realizácie
projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a obdobných finančných nástrojov (Švajčiarsky
finančný mechanizmus a Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus) v
zmysle riadiacich dokumentov pre Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) a obdobné
finančné nástroje.
Externý manažment projektu zahŕňa oblasť zabezpečenia projektového manažmentu a riadenia
publicity (externý projektový manažér, externý projektový asistent), oblasť finančného
manažmentu (externý finančný manažér) a oblasť manažmentu monitorovania (externý manažér
monitoringu). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný kód:
79420000-4 Služby súvisiace s riadením
Doplňujúce kódy:

79421000-1 Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce
79421100-2 Dohľad nad projektmi inými ako pre stavebné práce
79421200-3 Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce
6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.
7. Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
19 900 EUR bez DPH.
9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Do 36 mesiacov od účinnosti zmluvy.
10. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež
v slovenskom jazyku.
11. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 08.12.2015 do 16:00 hod. a to elektronicky (e-mailom) na emailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy alebo písomne (listinne) na adresu sídla uvedenú
v tom istom bode tejto výzvy.
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.12.2015.
12. Cena
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu,
či je uchádzač platiteľom DPH. Štruktúrovaný rozpočet ceny tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.
13. Návrh zmluvy
Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.
14. Podmienky financovania:
Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa
jej doručenia.
15. Podmienky účasti a požadované doklady:
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.

V súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať
čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá
úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a
obstarávateľom. Všetky predložené doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom
uchádzač predložil ponuku. V prípade podľa § 32 ods. 11 zákona po vyhodnotení ponúk bude
víťazný uchádzač vyzvaný na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti
v lehote desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na predloženie dokladov. Nepredloženie
dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.
15.1 Doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a preukázať ich splnenie
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 26 ods. 2 zákona o
verejnom obstarávaní:
1. § 26 ods. 1 písm. a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania
a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
2. § 26 ods. 1 písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - uchádzač preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace
3. § 26 ods. 1 písm. c) - nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je
v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukazuje potvrdením príslušného súdu nie
starším ako tri mesiace
4. § 26 ods. 1 písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším
ako tri mesiace
5. § 26 ods. 1 písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri
mesiace
6. § 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku
- uchádzač preukazuje dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať služby
7. § 26 ods. 1 písm. h) - nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie
je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo

verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz činnosti vo
verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
-

uchádzač preukazuje čestným vyhlásením

8. § 26 ods. 1 písm. i) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s
osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá
sa vymáha výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje čestným vyhlásením
9. § 26 ods. 1 písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za
prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa
vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje čestným vyhlásením
Podnikateľ/uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné
obstarávanie, ktorý preukázal spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo
verejnom obstarávaní a ktorý o zapísanie požiadal, môže preukázať splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi zapísanými v zozname podnikateľov podľa §
128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona sa
vyhodnocuje spôsobom podľa § 128 ods. 3 zákona.
15.2 Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti:
28 ods. 1 písm. a) zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky doplnený potvrdeniami
o uspokojivom poskytnutí služieb externého projektového manažmentu – tvorba a/alebo, manažovanie a/alebo finančné riadenie projektov financovaných z fondov EÚ podľa obchodných podmienok; 1. ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom
je referencia, 2. ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá
k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich poskytnutie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli poskytnuté uchádzač preukáže poskytnutie minimálne jednej služby obdobnej predmetu zákazky s rozpočtovým nákladom
min. 20 000,- EUR bez DPH. Referenčné listy budú originál, alebo úradne osvedčené kópie.
Zdôvodnenie: Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu min. troch poskytnutých služieb
rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky (služby externého manažmentu) za
predchádzajúce 3 roky (36 mesiacov predchádzajúcich lehote na predkladanie ponúk), v min.
súhrnnom objeme 20 000,- EUR bez DPH.
Požiadavka zisťuje uchádzačove praktické skúsenosti s premetom zákazky a je primeraná z dôvodu
kvalitného vykonania zákazky.
§ 28 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby. Uchádzač predloží min. údaje:
Externý projektový manažér
1. Min. 5 - ročná prax v oblasti projektového riadenia projektov financovaných z
Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) a obdobných finančných

nástrojov (Švajčiarsky finančný mechanizmus a Finančný mechanizmus EHP a Nórsky
finančný mechanizmus) - preukázaná životopisom.
2. Min. 5 praktických skúseností riadenia projektov financovaných z Európskych
štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) a obdobných finančných nástrojov
(Švajčiarsky finančný mechanizmus a Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný
mechanizmus) preukázané zoznamom projektov za obdobie predchádzajúcich 5tich rokov.
Za praktickú skúsenosť sa nepovažuje výkon administratívnych, logistických a pomocných
činností.
Externý finančný manažér
1. Minimálne 3 - ročná prax v oblasti účtovníctva a daní preukázaná životopisom.
2. Minimálne 3 - ročná prax v oblasti finančného riadenia projektov financovaných z
Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) a obdobných finančných
nástrojov (Švajčiarsky finančný mechanizmus a Finančný mechanizmus EHP a Nórsky
finančný mechanizmus) – preukázaná životopisom
3. Minimálne ročná prax s finančným riadením projektov pre verejnú správu - preukázaná
životopisom.
4. Min. 3 praktické skúsenosti finančného riadenia (finančný manažér) projektov
financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) a
obdobných finančných nástrojov (Švajčiarsky finančný mechanizmus a Finančný
mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus) - preukázaných zoznamom
projektov.
Za praktickú skúsenosť sa nepovažuje výkon administratívnych, logistických a pomocných
činností.
Externý manažér monitorovania
1. Minimálne 3 - ročná odborná prax v oblasti monitorovania projektov financovaných z
Európskych štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) a obdobných finančných
nástrojov (Švajčiarsky finančný mechanizmus a Finančný mechanizmus EHP a Nórsky
finančný mechanizmus) - preukázaná životopisom.
2. Min. 3 praktické skúsenosti s monitorovaním projektov financovaných z Európskych
štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) a obdobných finančných nástrojov
(Švajčiarsky finančný mechanizmus a Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný
mechanizmus) - preukázaných zoznamom projektov.
Za praktickú skúsenosť sa nepovažuje výkon administratívnych, logistických a pomocných
činností.
Zdôvodnenie: verejný obstarávateľ prihliada na získané praktické skúsenosti, ako aj požiadavky
obvykle uplatňované v rámci relevantného trhu; v prípade požiadaviek na splnenie určitých
požiadaviek na vzdelanie, prax a odbornú kvalifikáciu zodpovedných osôb. Verejný obstarávateľ
má zároveň na zreteli, aby stanovenými podmienkami neodôvodnene a neprimerane neobmedzoval
v účasti uchádzačov, a teda neznemožnil uskutočnenie riadnej a čestnej hospodárskej súťaže.
§ 29 certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem
zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom § 29 certifikát kvality vydaný nezávislou
inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo
záujemcom. Uchádzač predloží certifikát o zavedení systému riadenia kvality v zmysle
požiadaviek normy ISO 9001 na daný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ prijme aj
iné/ekvivalentné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie
kvality podľa požiadaviek na vydanie tohto certifikátu.
16. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia priemerná cena v EUR bez DPH za pozície uvedené v prílohe č. 3 tejto výzvy.

17. Obsah ponuky
1. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 15 tejto výzvy;
2. Vyplnený návrh zmluvy podľa prílohy č. 2 tejto výzvy. Návrh zmluvy musí byť doplnený o
identifikačné údaje uchádzača (na strane 1 návrhu zmluvy) a podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača.
3. Vyplnený štruktúrovaný rozpočet zmluvy podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3 tejto výzvy.
Prílohy:
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2: Návrh zmluvy o poskytovaní služieb
Príloha č. 3: Štruktúrovaný rozpočet
V Lúčkach, dňa 04.11.2015
................................................
Branislav Hrbček, starosta

