Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia
Lesenice č. 221, 991 08 Lesenice
Tel.:047 38 10 440, e-mail: maspkp@gmail.com, www.maspkp.sk

Informácie pre vypracovanie cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia
Sídlo:
Lesenice 221, 991 08 Lesenice
Kontaktná osoba:
Ing. Katarína Škrdlová, predseda
IČO:
45021 988
Telefón:
047/38 10 440
Mobil:
0905/985 738
E-mail:
maspkp@gmail.com
Web:
www.maspkp.sk
2. Názov zákazky
„Vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie 2014 - 2020“
3. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie
rokov 2014 - 2020, ktorý verejný obstarávateľ pripravuje na základe získanej finančnej
dotácie na roky 2014 – 2015 na základe VZN BBSK č. 10/2009 od Banskobystrického
samosprávneho kraja.
4. Opis predmetu obstarávania
Kód CPV: Hlavný predmet, Hlavný slovník:
98300000-6 Rôzne služby
Integrovaná stratégia rozvoja územia na obdobie 2014 – 2020 bude výstupom, ktorú verejný
obstarávateľ využije na začiatku programovacieho obdobia ako povinnú prílohu žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR na implementáciu
integrovaných stratégií rozvoja územia.
Cieľom integrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie 2014 – 2020 bude mapovanie
územia, získanie údajov a aktivizácia občanov. Bude obsahovať časť analytickú a časť
návrhovú.
Rozsah a špecifikácie:
 cca 80 strán
 formát A4
 text bude doplnený tabuľkami a grafmi
 počet výtlačkov: 1 ks + 1 x na CD/DVD
 jazyk: slovenský
 farebný obal
 zber a spracovanie štatistických údajov
 analýza potrieb územia priamo v dotknutých obciach (práca v teréne – facilitovanie –
stretnutia v zastupiteľstvách min. 1x v každej obci, spolu 34 obcí, stretnutia v rámci

mikroregiónov 3x a stretnutia podľa skupín súkromný, občiansky a verejný sektor,
podľa potreby)
 informovanie o novom Leaderi 2014 - 2020
 spracovanie samotnej stratégie
 verejný obstarávateľ požaduje spoluprácu uchádzača so štatutárnym zástupcom
Partnerstva Krtíšskeho Poiplia
5. Komplexnosť dodávky – rozdelenie na časti
Predmet obstarávania nie je možné deliť na časti. Verejný obstarávateľ požaduje, aby
uchádzač predložil ponuku na celý predmet obstarávania.
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
Celková predpokladaná hodnota zákazky:
19 300,00 eur bez DPH, 23 160,00 eur celkom s DPH
7. Lehota trvania zmluvy:
Predpokladaný začiatok plnenia zmluvy: 03/2014
Predpokladaný koniec plnenia zmluvy: 07/2015
8. Miesto poskytnutia služby:
Sídlo verejného obstarávateľa, členské obce Partnerstva Krtíšskeho Poiplia
9. Druh zákazky/typ zmluvy:
 Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude Mandátna zmluva uzatvorená
podľa Obchodného zákonníka v platnom znení.
 Táto zmluva nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jej podpísania obidvomi účastníkmi
zmluvy.
 Uchádzač nie je povinný predložiť návrh zmluvy ako súčasť ponuky. Zmluvné
podmienky určil verejný obstarávateľ a tvoria Prílohu č. 2 tejto výzvy.
10. Zdroje financovania a platobné podmienky:
 Predmet zákazky bude realizovaný a financovaný v zmysle uzatvorenej zmluvy č.
818/2013/ODDRHA o poskytnutí finančnej dotácie na roky 2014 – 2015 medzi
Banskobystrickým samosprávnym krajom a Partnerstvom Krtíšskeho Poiplia.
 Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby na dodanie predmetu zákazky.
 Lehota splatnosti faktúry je stanovená na 14 dní od dátumu jej doručenia
objednávateľovi a dielo sa bude odovzdávať po častiach. Bližšie špecifikované
v mandátnej zmluve.
 Zmluva bude s úspešným uchádzačom podpísaná do 10 pracovných dní od
vyhodnotenia ponúk uchádzačov.
11. Kritérium na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom s DPH v eur.
12. Podmienky účasti:
1. Osobné postavenie uchádzača
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Splnenie podmienky účasti preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, príp. iný
ekvivalentný doklad.
Tento doklad sa predkladá ako obyčajná fotokópia, resp. sken v prípade predloženia
ponuky elektronicky e-mailom.

2. Odborná spôsobilosť uchádzača
Referencie uchádzača – napr. zoznam poskytnutých plnení v obdobnom predmete, príp.
profesijný životopis experta, zoznam min. dvoch vypracovaných ISRU pre Leader 2007 2013 a pod. (formát nie je predpísaný). Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač
niektorým z uvedených spôsobov preukázal svoje skúsenosti v predmete obstarávania,
ktoré požaduje verejný obstarávateľ.
Tento doklad sa predkladá ako originál s podpisom uchádzača, resp. sken v prípade
predloženia ponuky elektronicky e-mailom.
13. Obsah ponuky:
1. cenová ponuka nacenená podľa Prílohy č. 1 Návrh na plnenie kritérií na
vyhodnotenie ponúk - originál podpísaný oprávnenou osobou uchádzača, resp. sken
v prípade predloženia ponuky elektronicky e-mailom.
2. aktuálny doklad podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
služby, príp. ekvivalentný doklad – obyčajná kópia, resp. sken v prípade predloženia
ponuky elektronicky e-mailom.
3. Referencie alebo profesijný životopis uchádzača, príp. osoby, ktorou bude
zabezpečovať obstarávanú službu - ako originál s podpisom uchádzača, resp. sken
v prípade predloženia ponuky elektronicky e-mailom
Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť predloženia ponuky aj v tlačenej aj v elektronickej
forme. V prípade úspešného uchádzača, ktorý predložil ponuku elektronicky, bude tento
vyzvaný, aby predložil svoju ponuku v dvoch originálnych vyhotoveniach.
V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť vložená nepriehľadnom
obale, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené:
- názov a adresa verejného obstarávateľa
- obchodné meno a adresa uchádzača
- VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – ISRU – NEOTVÁRAŤ“
14. Lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky:
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 7.2.2014 o 16:00 hod.
15. Vyhodnocovanie ponúk
Termín a miesto otvárania obálok s ponukami: 10.2.2014 o 9,00 hod. na adrese uvedenej
v bode 1, v priestoroch verejného obstarávateľa. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je
neverejné. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky
administratívne požiadavky verejného obstarávateľa na obsah ponuky stanovené v
Súťažných podkladoch. Tieto ponuky budú ďalej vyhodnocované kvalitatívne podľa kritéria
hodnotenia určeného v Súťažných podkladoch. Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorého
ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu (celkom s DPH).
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o uzavretí zmluvy a ostatným
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie
o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.
V prípade, že počas realizácie projektu víťazný uchádzač stratí schopnosť poskytovať
službu, verejný obstarávateľ osloví s ponukou na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača
podľa poradia úspešnosti.

16. Lehota viazanosti ponuky
Lehota viazanosti ponuky uplynie dňa 28.02.2014.
17. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania
zákazky neuzavrieť zmluvu.
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve
na predkladanie ponúk,
 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
A.

Identifikačné údaje uchádzača

Názov uchádzača
Sídlo
Štatutárny zástupca
IČO
DIČ
IČ DPH
Zapísaný (ŽR SR, OR SR, iné)
Číslo účtu
Telefón
E- mail
B.

Návrh na plnenie kritérií

Integrovaná stratégia rozvoja územia 2014 - 2020
Cena bez DPH
DPH 20 %
Cena celkom

*V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie cenu
celkom.
Miesto:
Dátum:
Podpis, pečiatka (ak sa používa):

Príloha č. 2 Návrh zmluvy

Mandátna zmluva o poskytnutí služieb
uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:

I.

Zmluvné strany

Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia
Štatutárny zástupca:
Ing. Katarína Škrdlová, predseda
Adresa:
Lesenice 221, 991 08 Lesenice
IČO:
45 021 988
DIČ:
2022642897
Číslo účtu:
10560941/5200
Zapísaný:
na MV SR pod č. VVS/1-900/90-32240
(ďalej len „mandant“)

..................
Štatutárny zástupca:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Číslo účtu:
Zapísaný:
(ďalej len „mandatár“)

..................
..................
..................
...................
..................
......................

Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky
„Integrovaná stratégia rozvoja územia na obdobie 2014 - 2020“ vyhláseného mandantom
postupom podľa §9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

II.

Predmet zmluvy

Predmetom zákazky je vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie rokov
2014 - 2020, ktorý verejný obstarávateľ pripravuje na základe získanej finančnej dotácie na
roky 2014 – 2015 na základe VZN BBSK č. 10/2009 od Banskobystrického samosprávneho
kraja.

Integrovaná stratégia rozvoja územia na obdobie 2014 – 2020 bude výstupom, ktorú verejný
obstarávateľ využije na začiatku programovacieho obdobia ako povinnú prílohu žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR na implementáciu
integrovaných stratégií rozvoja územia.
Cieľom integrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie 2014 – 2020 bude mapovanie
územia, získanie údajov a aktivizácia občanov. Bude obsahovať časť analytickú a časť
návrhovú.
Rozsah a špecifikácie:
 cca 80 strán
 formát A4
 text bude doplnený tabuľkami a grafmi
 počet výtlačkov: 1 ks + 1 x na CD/DVD
 jazyk: slovenský
 farebný obal
 zber a spracovanie štatistických údajov
 analýza potrieb územia priamo v dotknutých obciach (práca v teréne – facilitovanie –
stretnutia v zastupiteľstvách min. 1x v každej obci, spolu 34 obcí, stretnutia v rámci
mikroregiónov 3x a stretnutia podľa skupín súkromný, občiansky a verejný sektor,
podľa potreby)
 informovanie o novom Leaderi 2014 - 2020
 spracovanie samotnej stratégie
 verejný obstarávateľ požaduje spoluprácu uchádzača so štatutárnym zástupcom
Partnerstva Krtíšskeho Poiplia

III. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Mandatár je povinný dodať služby dohodnuté v tejto zmluve mandantovi s odbornou
starostlivosťou, na základe požiadaviek a podľa potrieb mandanta.
2. Mandatár je povinný pri poskytovaní služieb dbať na záujmy a dobré meno mandanta
a konať v súlade so záujmami mandanta, ktoré sú mu známe.
3. Mandatár je povinný informovať mandanta o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať
vplyv na rozhodovanie v súvislosti s poskytovaním objednaných služieb.
4. Mandatár sa zaväzuje, že nebude bez vedomia mandanta vynášať, sprístupňovať alebo
inak neoprávnene disponovať s nosičmi dát a inými dokumentmi, ktoré patria
mandantovi, jeho obchodným partnerom, zákazníkom alebo iným spolupracujúcim osobám.
5. Mandatár je povinný pri spracovaní integrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie
2014 – 2020 úzko spolupracovať so štatutárnym zástupcom občianskeho združenia.
6. Mandant je povinný zabezpečiť pre mandatára optimálne podmienky na poskytnutie
služby v súlade s čl. II. tejto zmluvy, vzájomnou komunikáciou a spoluprácou.
7. Mandant je povinný zaplatiť mandatárovi za riadne a včas odovzdanú ISRU odplatu
v zmysle čl. V. tejto zmluvy

IV.

Termíny a miesto plnenia

1. Miestom dodania predmetu zmluvy je sídlo mandanta, Lesenice 221, 991 08 Lesenice.
2. Miestom plnenia zmluvy sú členské obce Partnerstva Krtíšskeho Poiplia, nakoľko sa
integrovaná stratégia rozvoja územia dotýka celého územia združenia.
3. Termín spracovania ISRU je od marca 2014 do júla 2015.

V.

Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky

1. Celková cena predmetu zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky mandatára –
.............. € s DPH, slovom – .................. eur. Cena za služby je stanovená podľa zákona
NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je dohodnutá v mene
Euro. V cene za služby dohodnutej v zmysle článku II. tejto zmluvy sú zahrnuté všetky
náklady mandatára súvisiace s poskytnutím služby v rámci predmetu zmluvy.
2. Mandatár vystaví faktúru do 7 dní po odovzdaní diela, ktoré sa uskutoční v 3 častiach.
 1. časť v roku 2014 v lehote do 07/2014 v hodnote ............ eur
 2. časť v roku 2014 v lehote do 11/2014 v hodnote ............ eur
 3. časť v roku 2015 v lehote do 07/2015 v hodnote ............ eur
Súčasťou faktúry bude aj správa o činnosti za jednotlivú etapu podložená príslušnými
dôkazmi o plnení tej, ktorej časti.
3. Mandant uhradí faktúru mandatárovi vždy po čiastočnom plnení diela. Zmluvné strany
určujú lehotu splatnosti faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia. Mandatár má nárok na
dohodnutú odmenu len za riadne a včasné poskytnutie služby mandantovi, po odovzdaní
predmetu zákazky v stanovenej lehote po častiach.
4. V prípade oneskorenej úhrady faktúry je povinný mandant uhradiť mandatárovi poplatok
z omeškania vo výške 0,05 % z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň omeškania.

VI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi účastníkmi
zmluvy.
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží jedno
originálne vyhotovenie. Každá z nich má platnosť originálu.
3. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť obojstranne odsúhlasenými a podpísanými
dodatkami.
4. Vzťahy medzi mandatárom a mandantom sa riadia ustanoveniami príslušných právnych
predpisov SR.
5. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu robiť len po obojstrannom súhlase oboch
partnerov a len písomne.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali
a súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok
a na znak súhlasu uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať a nezverejňovať tretím osobám žiadne
informácie, ktoré získali v súvislosti s touto zmluvou, ktoré by mohli poškodiť vzájomné
vzťahy, alebo jednu zo zmluvných strán.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu sa predmetnú záležitosť budú snažiť riešiť
mimosúdnou cestou.

Vo Leseniciach, dňa ...........

…………………………………..
mandant

Vo Veľkom Krtíši, dňa ...........

………………………………………
mandatár

