MESTO L I P A N Y
Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

Výzva na predkladanie ponúk
na zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky :
Poskytnutie služieb: „Externý manažment“
na projekt :
Splašková kanalizácia a rozvod vody –Krivianska ulica
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Lipany
IČO:
327 379
Adresa:
Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany
Zastúpený:
Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Beáta Figurová Bedlovičová
Telefón:
051 4881173
E-mail:
vystavba@lipany.sk

2.

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb – projektového manažéra pre externé
riadenie projektu Splašková kanalizácia a rozvod vody Krivianska ulica, pre ktorý sa
mesto Lipany bude uchádzať o poskytnutie NFP z operačného programu Kvalita
životného prostredia, kód výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2015.

3.

Typ zmluvy:
Zmluva o manažmente projektu podľa § 269 odst.2 Obchodného zákonníka – Zákon č.
513/1991 Zb. v znení neskorších zmien.

4.

Opis a rozsah požadovaných služieb – zákazky:
Predmetom obstarávania je:
Externý manažment projektu Splašková kanalizácia a rozvod vody Krivianska ulica
v rozsahu:
- vypracovanie žiadostí o platbu (ŽoP) a formálna kontrola príloh v počte vyhotovení
vrátane elektronickej verzie a súvisiacich činností,
- vypracovanie monitorovacích správ (MS) v požadovanom počte vyhotovení vrátane
elektronickej verzie a súvisiacich činností,
- vypracovanie žiadostí o zmenu v projekte podľa požiadaviek objednávateľa alebo
SORO/RO,
- konzultačná a poradenská činnosť v rámci implementácie projektu vrátane
komunikácie s RO po úplné finančné ukončenie realizácie projektu,

5.

Spôsob určenia ceny:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
- Uchádzač stanoví pevnú ponukovú cenu na celý predmet zákazky. Ponuková cena
musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke. Predpokladaná výška
nákladov stavebných prác projektu je 312 395,00 Eur bez DPH.
-

6.

Rozdelenie zákazky na časti: Zákazku nie je možné rozdeliť na časti. Ponuka musí byť
predložená na požadovaný predmet zákazky a taktiež na celý predmet zákazky, nie iba
na určité časti služby. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

7.

Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňujeme predloženie variantných
riešení.

8. Doba trvania zmluvy:
Začiatok prác: po podpísaní zmluvy o NFP
Ukončenie prác: ukončením aktivít projektu - schválením záverečnej žiadosti o platbu
a záverečnej monitorovacej správy RO
9.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
9.1.Zákazka bude financovaná z prostriedkov Európskej únie a prostriedkov verejného
obstarávateľa.
9.2 Záloha poskytnutá nebude . Cenu za služby objednávateľ zaplatí poskytovateľovi
úhradou faktúr – daňových dokladov, ktoré poskytovateľ vystaví za každé preukázané
čiastkové plnenie. Podrobné podmienky budú uvedené v zmluve.
9.3 Faktúry budú splatné do 60 dní od dňa doručenia objednávateľovi.

10. Podmienky súťaže
Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť minimálne tieto doklady:
a. Identifikačné údaje uchádzača
b. Doklad, na základe ktorého je oprávnený poskytovať( napr. výpis z obchodného
registra, živnostenského registra)- fotokópiu.
c. Návrh na plnenie kritéria – návrh ceny ( podľa bodu 5 tejto výzvy)
11. Lehota a miesto predkladania ponúk:
Ponuky je potrebné predložiť najneskôr do: 14.12.2015 do 13,00 hod.
Ponuky uchádzači predkladajú na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1.
tejto výzvy poštou, alebo osobne.
Obálka bude označená heslom: EM - Kanál, voda Krivianska, NEOTVARAŤ!
12.

Kritériá na vyhodnotenie poradia ponúk: Najnižšia celková cena s DPH. V prípade
neplátcu DPH celková cena.

13.

Predpokladaná hodnota zákazky: 6 233,33€ bez DPH

14.

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2015

15. Ďalšie informácie:
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom
obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
V Lipanoch, 3.12. 2015

Ing. Vladimír Jánošík
primátor mesta

