Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 911 50 Trenčín

Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku podľa § 9 ods. 9:
Manažér pre verejné obstarávanie pre projekt
„Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti
výskumu a vývoja na TnUAD prostredníctvom vzdelávania,
zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe“
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

IČO:

31118259

Kontaktná osoba:

Ing. Anna Dvoráková

Sídlo
Obec (mesto):
Ulica:
Telefón:

Trenčín
Študentská
+421 32 7400 123

Elektronická pošta:

anna.dvorakova@tnuni.sk

Internetová adresa:

www.tnuni.sk

PSČ: 911 50
Číslo: 2

(2) Identifikácia predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je poskytovanie služieb manažéra pre verejné obstarávanie pre projekt
„Zvyšovanie kvality a kapacity ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja na TnUAD
prostredníctvom vzdelávania, zahraničnej spolupráce a transferu odbornosti do praxe“
IMTS: 26110230118 v zmysle nasledovanej minimálnej technickej špecifikácie:
- realizácia a evidencia verejných obstarávaní vrátane tvorby podkladov a ich archivácia a to
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. a usmerneniami RO/SORO
v predpokladanom objeme 160 tis. Eur formou podlimitných zákaziek a zákaziek podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Plánovaný rozsah činností pre projekt OP Vzdelávanie v rámci rokov 2014-2015 predstavuje 200
osobohodín.
Predpokladaný rozsah zákazky: 2 933,33 EUR bez DPH (3 520 EUR s DPH)
Rozsah poskytovaných služieb do objemu 200 hodín, pričom trvanie poskytovania služby je
rámcovo dohodnuté na obdobie 20 mesiacov od účinnosti zmluvy. V prípade predčasného
vyčerpania hodín bude uzatvorená zmluva ukončená.
(3) Financovanie predmetu obstarávania
Zákazka bude financovaná z prostriedkov Európskej únie, štátneho rozpočtu a vlastného
spolufinancovania.
Zákazka je realizovaná v rámci projektu operačného programu Vzdelávanie.
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(4) Podmienky účasti
Jednotliví uchádzači predložia k cenovej ponuke aj doklad o oprávnení dodávať požadované služby
(napr. výpis z obchodného, resp. živnostenského registra). V prípade, že je uchádzač zapísaný
v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie, je platným dokladom aj kópia potvrdenia Úradu
pre verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ akceptuje predloženie neoverených kópií alebo doklady vytlačené z internetu.
(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať:
- identifikáciu uchádzača,
- opis predmetu zákazky,
- cenovú kalkuláciu (uchádzač vyplní prílohu č. 01 výzvy)
- doklady potvrdzujúce splnenie podmienky účasti v zmysle bodu (4) výzvy
Uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR
č. 18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky počas
celého trvania zmluvného vzťahu.
Cena bude zostavená vo forme: cena bez DPH; sadzba DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie navrhované ceny za požadované služby – iba ako ceny bez DPH.
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní vo svojej cenovej ponuke.
(6) Lehoty
Predloženie cenovej ponuky:

do 12.02.2014 do 12:00 hod.
osobné doručenie - v pracovnej dobe 08:00 – 14:00

Lehota viazanosti ponúk:

31.10.2014

(7) Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2
911 50 Trenčín
kontaktná osoba: Ing. Anna Dvoráková
Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom alebo osobne. Pri osobnom odovzdaní bude
uchádzačom vystavené potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, ktoré musí obsahovať miesto, dátum
a čas prevzatia.
Obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (meno a sídlo)
a označenie „Súťaž – Manažér pre verejné obstarávanie TRANSFER– Neotvárať“.
Ponuky musia byť predložené v slovenskom alebo v českom jazyku.
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(8) Kritérium hodnotenia
Najnižšia cena v EUR s DPH/hodina, resp. cena celkom u neplatcu DPH/hodina
(9) Zmluva a zmluvné podmienky
S vybraným uchádzačom bude uzatvorená zmluva v zmysle Obchodné zákonníka v aktuálnom
znení.
(10)

Ostatné informácie

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb v zmysle zákon č. 25/2006
Z.z. v znení neskorších predpisov.
Termín dodania služieb je priebežne počas doby trvania projektu na základe objednávky verejného
obstarávateľa.
Úspešný uchádzač po vyzvaní predloží návrh zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý musí byť
v súlade s predloženou cenovou ponukou a podmienkami tejto súťaže.
Verejný obstarávateľ určuje nasledovné záväzné ustanovenia zmluvy, ktoré budú súčasťou zmluvy:
a) Lehota splatnosti je 30 dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu.
b) Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k príslušnému projektu,
a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného
príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa
finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho
spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej
Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené
ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES,
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
c) Zmluva o poskytovaní služieb nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma
zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej
zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník.
d) Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva o poskytovaní služieb podlieha
zverejneniu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v aktuálnom znení.
e) Deklarované a fakturované činnosti, ktoré nebudú ASFEU MŠ uznané ako
oprávnené výdavky budú v danom neuznanom finančnom rozsahu dobropisované.
Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť
dokumentácie tejto zákazky.
v Trenčíne, dňa 06.02.2014
Ing. Anna Dvoraková
odborne spôsobila osoba
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Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky – Štruktúra cenovej ponuky
Platca DPH (v EUR):

Opis rozpočtovej položky
1.3.3.2. Manažér pre verejné
obstarávanie

Merná
jednotka

Počet
merných
jednotiek

osobohodina

1

Merná
jednotka

Počet
merných
jednotiek

osobohodina

1

Cena za MJ
bez DPH v €/hod.

Neplatca DPH (v EUR):

Opis rozpočtovej položky
1.3.3.2. Manažér pre verejné
obstarávanie

Cena za MJ
€/hod.

Cena za MJ
s DPH v €/hod.

