VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazka zadaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej iba „zákon)
Číslo zákazky : 01/2018/ZpS
Predmet zákazky : Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní
Predmet zákazky (§ 3 zákona) : Služby
Postup verejného obstarávania : podľa § 117
Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 79418000-7 - Poradenské služby pre obstarávanie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov :
Zariadenie pre seniorov, Juraja Schoppera, n. o.
Sídlo :
Rožňava – Huta 3454, 048 01 Rožňava
IČO:
35583720
DIČ:
022902805
Kontakty:
PhDr. Jana Jakobejová, PhD.
Mária Knábelová
Telefón:
+421 58/73 20 003; 79 28 462
mriak0739@gmail.com
e-mail:

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb pri príprave a realizácii obstarania zákaziek
zadávaných v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť celý proces verejného obstarávania v rozsahu určenom
zákonom, t.j. :
konzultácia o predmete zákazky a spôsobe jeho zabezpečenia podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa, príprava súťažných podkladov, vypracovanie oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania, vysvetľovanie súťažných podkladov, vypracovanie účasti v komisii pri vyhodnotení
cenových ponúk, vypracovanie zápisníc súvisiacich z procesom hodnotenia cenových ponúk až po
podpis zmluvy s úspešným uchádzačom, vypracovanie oznámení o výsledku verejného obstarávania.
Ukončenie súťaže, skompletizovanie dokumentácie z realizovaných postupov verejného obstarávania
a jej odovzdanie verejnému obstarávateľovi.
Zákazky sa budú realizovať s výzvou na predkladanie ponúk resp. podľa potreby aj zadávaním
prostredníctvom elektronického trhoviska a ostatné povinnosti verejného obstarávateľa v zmysle
platnej a účinnej legislatívy.
Celková ponuková cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky nevyhnutné a potrebné aktivity na
ukončenie procesu verejného obstarávania.
Zákazka s nízkou hodnotou v počte: 6 zákaziek na potraviny
1 zákazka na hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky
3. Miesto poskytnutia služieb: Zariadenie pre seniorov, Juraja Schoppera, n. o., Rožňava – Huta 3454,
048 01 Rožňava
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet obstarávania: CPV 79418000-7 - Poradenské služby pre obstarávanie

5. Možnosť predloženia variantných riešení
Neumožňuje sa predkladať variantné riešenia. Ponuka musí byť predložená na na celý predmet
zákazky, nie iba na určité časti služby. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
6. Typ zmluvy
Mandátna zmluva
7. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy
- predpokladané zahájenie – najskôr 06/2018
- predpokladané ukončenie – najneskôr 10/2018
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, pričom preddavky nebudú
poskytnuté. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov,
podľa dohody s úspešným uchádzačom upravené v Mandátnej zmluve. Verejný obstarávateľ uhradí
faktúru za riadne dodané, zhotovené a odovzdané dielo. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich
doručenia.
9. Podmienky účasti uchádzačov
Predloženie cenovej ponuky podľa priloženej tabuľky.
10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena bez DPH.
11. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 30.05.2018
Čas: do 10.00 hod.
Uchádzač predloží ponuku elektronicky na e-mailovú adresu: mriak0739@gmail.com
12. Predpokladaná hodnota zákazky
3 000,00 EUR bez DPH
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk
Dňa: 30.09.2018
14. Ďalšie informácie obstarávateľa
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk z dôvodu neúmerne
vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizuje rovnaký predmet zákazky, alebo
ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa, alebo ktoré budú
neregulárne alebo inak neprijateľné.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom
všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na
pôvodný predmet zákazky. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo
verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
V Rožňave – Hute dňa 28.05.2018

PhDr. Jana Jakobejová, PhD.
riaditeľka n.o.

