Výzva na predkladanie ponúk
zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia obstarávateľa
Úradný názov:
Mesto Snina
Zastúpené:
Ing. Štefan Milovčík, primátor
IČO:
00323560
Poštová adresa:
Strojárska 2060/95
PSČ:
069 01
Mesto :
Snina
Štát:
Slovenská republika
Internetová adresa (URL): www.snina.sk
Kontaktná osoba:
Ing. Jana Makajová
Mobil:
+421 915 964 165
Telefón:
+421 057 756 1890
Fax:
+421 057 762 3743
E-mail:
jana.makajova@snina.sk
2. Druh zákazky
Zákazka na dodanie služby. Jedná sa o zadávanú zákazku obstarávanú postupom zadávania
zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky
„Komunitný plán sociálnych služieb pre mesto Snina na roky 2015 - 2025“
4. Opis a rozsah zákazky
Zhotovenie strategického dokumentu – Komunitný plán sociálnych služieb pre mesto Snina
na roky 2015 - 2025 v zmysle § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov.
Zhotovenie a odovzdanie strategického dokumentu v elektronickej forme a v papierovej
podobe zviazané hrebeňovou väzbou v počte 1 ks.
5. Predpokladaná hodnota zákazky
Ponuka bude predložená ako celková cena určená na EUR, ktorá bude uvedená:
- cena bez DPH,
- DPH 20 %,
- cena vrátane DPH.
alebo cena s uvedením, že uchádzač nie je platcom DPH.
6. Miesto dodania predmetu zákazky
Mestský úrad v Snine, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.

8. Navrhnutý spôsob zadania zákazky a zdroje financovania
Na predmet obstarávania uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom Zmluvu
o dielo uzatvorenú podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.
Predmet
zákazky bude financovaný z rozpočtu Mestského úradu v Snine formou
bezhotovostného platobného styku a to nasledovne: 1. splátka bude uhradená ako záloha
v sume 1 000,- € po podpise zmluvy najneskôr do 30.06.2014 s tým, že vyúčtovacia faktúra
na poskytnutú zálohu musí byť vystavená najneskôr do 31.08.2014. 2. splátka vo zvyšnej
sume bude uhradená po obdŕžaní predmetu zmluvy a po doručení faktúry zhotoviteľa,
najneskôr do 31.12.2014.
9. Podmienky účasti
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
- „Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na
vyhodnotenie ponúk“
10. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1. Pri osobnom doručení je potrebné zavolať
kontaktnej osobe na číslo 0915 964 165.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu (ďalej len „obálka“). Obálka
s ponukou musí byť uzatvorená, prípadne zapečatená, zabezpečená proti nežiaducemu
otvoreniu a označená požadovanými údajmi.
Označenie obálky doručenej poštou alebo osobne: NEOTVÁRAŤ! „Cenová ponuka –
Komunitný plán“ . V prípade, ak uchádzač doručí ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 06. 06. 2014 o 12.00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky
kritérium: najnižšia cena v € vrátane DPH (jediné kritérium) na základe § 35 ods. 1 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky
a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako
úspešná.
12. Požadované obchodné podmienky:
- cenová ponuka ostáva v platnosti počas platnosti zmluvy a budú v nej zahrnuté všetky
náklady vrátane dopravy a pod.,
- dátum splatnosti faktúr je 14 kalendárnych dní,
- kupujúci si vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie neuhradiť faktúru až do
doby odstránenia reklamácie,
- kupujúci si vyhradzuje právo, v prípade ak úspešný uchádzač nebude schopný dodať
požadovaný tovar, osloviť za účelom jeho zabezpečenia i uchádzača, ktorý sa umiestnil
na 2. mieste.

13. Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „výzvy“,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „výzva“ zverejnená.

Dátum zverejnenia:
27. 05. 2014
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Ing. Jana Makajová

Ing. Štefan Milovčík, v. r.
primátor

Príloha č. 1 - „Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk“

Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na
vyhodnotenie ponúk
(vyplnený návrh je súčasťou súťažnej ponuky)
Predmet zákazky: „Komunitný plán sociálnych služieb pre mesto Snina na roky 2015 - 2025“
Obchodné meno uchádzača: (doplní uchádzač)
Sídlo uchádzača: (doplní uchádzač)
Rozpis – kalkulácia celkovej ceny:
Názov kritéria

Cena v € bez
DPH

DPH

Cena v € s DPH za
celé dielo

v%
(doplní uchádzač)

(doplní uchádzač)

(doplní uchádzač)

Komunitný plán sociálnych služieb
pre mesto Snina na roky 2015 - 2025

V ........................................... dňa .........................2014

................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

