Informácie pre vypracovanie cenovej ponuky:
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
Kontaktná osoba:
IČO:
Telefón:
Mobil:
E-mail:
Web:

Obec Mýtna
Mýtna č. 47, 985 53 Mýtna
Ing. Pavel Greksa, starosta obce
00 316 253
047 43 97 107
0905 642 225
obec@mytna.sk
www.mytna.sk

2. Názov zákazky
Spracovanie rozvojového dokumentu obce:
„Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mýtna na roky 2014 – 2020“.

3. PREDMET ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je vypracovanie rozvojového dokumentu obce – Programu hospodárskeho sociálneho rozvoja obce Mýtna na roky 2014 – 2020 v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, § 8 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

4. DRUH ZÁKAZKY
Služby
Spoločný slovník obstarávania: Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
Kód CPV: 71241000-9

5. OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov predloženie cenovej ponuky na vypracovanie Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mýtna na roky 2014 – 2020 (PHSR) podľa zákona č. 539/2008
Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Úspešný uchádzač pri vypracovaní PHSR bude vychádzať z existujúcich schválených rozvojových dokumentov obce (PHSR, územný plán). PHSR musí byť vypracovaný
v minimálnom rozsahu podľa § 8 citovaného zákona.
V zmysle uvedeného zákona pozostáva z analyticko-strategickej časti a programovej časti.
- Analyticko-strategická časť bude obsahovať najmä:
a) súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku obce a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia obce,
b) hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej situácie a situácie
v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia obce,
c) analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím obce,
d) určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia obce, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,
e) stratégiu rozvoja obce, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery, priority a
ciele rozvoja obce,
f) analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
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- Programová časť obsahuje najmä:
a) zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie PHSR obce,
b) inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu PHSR obce,
c) finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky
realizácie PHSR obce,
d) systém monitorovania a hodnotenia plnenia PHSR s ustanovením merateľných ukazovateľov,
e) časový harmonogram realizácie PHSR obce.
PHSR od úspešného uchádzača plánujeme predložiť v troch rovnopisoch v tlačenej podobe (2 x farebne a 1 x ČB) a v elektronickej forme na neprepisovateľnom médiu.

6. MIESTO POSKYTNUTIA SLUŽIEB
Obec Mýtna
Kód obce: 511641
Názov okresu: Lučenec Kód okresu: 606
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600
Kód NUTS: NUTS 32

7. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
Celková predpokladaná hodnota zákazky: 2 000,00 eur bez DPH, 2 400 eur celkom s DPH

8. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY – ROZDELENIE NA ČASTI
Predmet obstarávania nie je možné deliť na časti. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil
ponuku na celý predmet obstarávania.

9. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ
Uchádzačom sa neumožňuje preložiť variantne riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak súčasťou
ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy.

10. TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
Trvanie zmluvy: 6 mesiacov, max. 8 mesiacov
Predpokladaný začiatok plnenia zmluvy: 03/2014
Predpokladaný koniec plnenia zmluvy: 08/2014

11. DRUH ZÁKAZKY/TYP ZMLUVY



Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude Zmluva o dielo podpísaná podľa Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač.
Uchádzač nie je povinný predložiť návrh zmluvy ako súčasť ponuky. Verejný obstarávateľ vyzve po
vyhodnotení súťaže víťazného uchádzača na predloženie návrhu Zmluvy o dielo.

12. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY






Predmet zákazky sa bude realizovať z rozpočtu verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby na dodanie predmetu zákazky.
Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenia faktúry po protokolárnom
odovzdaní predmetu zmluvy.
Lehota splatnosti faktúry je stanovená na 15 dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi.
Zmluva bude s úspešným uchádzačom podpísaná do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk
uchádzačov.
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13. KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK
Najnižšia cena celkom s DPH v EUR na predmet zákazky.

14. 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: uchádzač musí preukázať, že pre programovacie obdobie 2007 – 2013 vypracoval min. 5 Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí zoznamom obcí a uvedením kontaktov na
osoby potvrdzujúce tieto referencie.
Uchádzač predloží svoj profesijný životopis, resp. životopis experta, s ktorým bude spolupracovať na
spracovaní diela.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uvedenými spôsobmi 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.

15. OBSAH PONUKY:

1. cenová ponuka spracovaná 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 a 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 originálnom vyhotovení.
V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť vložená v nepriehľadnom obale, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené:
- názov a adresa verejného obstarávateľa
- obchodné meno a adresa uchádzača
- „VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – PHSR – NEOTVÁRAŤ“

16. LEHOTA A PODMIENKY NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 07.02 2014 o 12:00 hod.

17. VYHODNOCOVANIE PONÚK
 Termín a miesto otvárania obálok s ponukami: 10.02.2014 o 14:00 hod. na adrese uvedenej v bode 1,
v priestoroch verejného obstarávateľa. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné.
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 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 (e-mailom) 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.

18. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
Lehota viazanosti ponuky uplynie dňa 28.02.2014

19. 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,



ak najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania,



ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
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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

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Mýtna na roky 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):
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