Obec SÚTOR, Sútor 34, 980 01 Rimavské Janovce

Zákazka podľa § 9, odstavec 3 a 9 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení

Výzva na predkladanie ponúk
na poskytnutie služby

Finančný manažér
Názov projektu:
Kód ITMS:

Sociálna práca v obci Sútor
27120130593

V Sútore, dňa 23.6.2014

..................................................
Tibor Balog
starosta

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa: Obec Sútor
Sídlo: Sútor 34, 980 01 Rimavské Janovce
Zastúpený: Tibor Balog, starosta
IČO: 00319082
DIČ: 2021230442
Telefón: 0475698028
E-mail: obecsutor@mail.t-com.sk

2. Predmet zákazky
Zatriedenie podľa slovníku spoločného obstarávania:
Hlavný slovník:
79421000-1 Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky:
2000,00 € bez DPH
Predmetom zákazky je poskytnutie služby.
Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie služby na pozícii Finančný manažér počas
realizácie projektu „Sociálna práca v obci Sútor“.
Miestom poskytnutia služby je obec Sútor.
Verejný obstarávateľ odhaduje čas poskytovania služby od 07/2014 do 11/2015.
Služby budú obsahovať externé služby zamerané na:
- administratívne riadenie projektu,
- vypracovanie finančných výkazov,
- kontrola správnosti a úplnosti účtovných a ostatných dokumentov,
- kontrola oprávnenosti fakturovaných čiastok,
- vedenie účtovných kníh, účtov a účtovných prípadov,
- zabezpečenie personálnej a mzdovej agendy,
- zúčtovanie oprávnených výdavkov projektu.
Požiadavky na zručnosti a vzdelanie:
- oprávnenie na vykonávanie danej činnosti,
- skúsenosti a prax v danom odbore.

3. Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží komplexnú ponuku na celý predmet obstarávania.

4. Typ zmluvy a zdroj finančných prostriedkov
Zákazka je súčasťou projektu s názvom „Sociálna práca v obci Sútor“, Operačný program –
Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 – Podpora sociálnej inklúzie, Opatrenie 2.1 –
Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených
prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované
rómske komunity, kód výzvy – OP ZaSI-FSR-2013/2.1/01.
S víťazným uchádzačom bude podpísaná Mandátna zmluva, pričom si verejný obstarávateľ
vyhradzuje možnosť rokovať o zmluve s cieľom zabezpečiť všetky podmienky požadované
poskytovateľom finančných prostriedkov.
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Platobné podmienky:
Úhrada za poskytnuté služby sa uskutoční na základe vykonaných prác odsúhlasených
objednávateľom a faktúr vystavených dodávateľom. Objednávateľ uhradí faktúru so 14dňovou splatnosťou.

5. Oprávnený uchádzač a podmienky účasti
Ponuku môže predložiť iba uchádzač – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je oprávnená
poskytovať obstarávané služby.
Podmienky účasti:
Predloženie dokladu o oprávnení poskytovať obstarávanú službu - živnostenský list, výpis z
Obchodného registra, výpis z registra záujmových združení, doklad o zápise do zoznamu
podnikateľov, príp. iný ekvivalentný doklad, ktorým uchádzač preukáže schopnosť
poskytovať obstarávanú službu.

6. Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené.

7. Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, ktorá uplynie dňa 31.7.2014.

8. Dorozumievanie
Poskytovanie vysvetlení a iná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami
bude prebiehať písomne poštou alebo službami iného prepravcu písomností, faxom,
elektronicky (e-mailom), telefonicky a osobne.
Pri poskytnutí informácií faxom, telefonicky, prípadne osobne, kedy nemožno trvalo zachytiť
ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa
poskytnutia informácie, pri dodržaní ďalších, zákonom stanovených lehôt.

9. Vysvetľovanie podmienok súťaže
V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, môže ktorýkoľvek zo záujemcov
požiadať o ich vysvetlenie u zodpovednej osoby:
Tibor Balog, starosta obce Sútor
Telefón: 0475698028
E-mail: obecsutor@mail.t-com.sk

10. Jazyk ponuky
Celá ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku.

11. Kritériá na hodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ stanovil pre vyhodnotenie ponúk jediné kritérium:
Najnižšia cena v € (celkom s DPH).
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12. Vyhotovenie, obsah a označenie ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto náležitosti:
1. Cenová ponuka v mene EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 sadzba DPH a výška DPH,
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.
Tento doklad sa predkladá ako originál s podpisom uchádzača, resp. sken v prípade
predloženia ponuky elektronicky e-mailom.
2. Predloženie dokladu o oprávnení poskytovať obstarávanú službu
Živnostenský list, výpis z Obchodného registra, výpis z registra záujmových združení, doklad o
zápise do zoznamu podnikateľov, príp. iný ekvivalentný doklad.
Tento doklad sa predkladá ako obyčajná fotokópia, resp. sken v prípade predloženia ponuky
elektronicky e-mailom.
V prípade, že v súťažnej ponuke bude chýbať čo i len jeden z uvedených dokumentov, bude
považovaná za neúplnú a zo súťaže bude vylúčená v procese administratívneho hodnotenia.
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.

13. Označenie obalu ponuky
V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť doručená v uzavretej
nepriehľadnej obálke, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:
 názov a adresu verejného obstarávateľa
 obchodné meno a adresu uchádzača
 označenie „VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Finančný manažér - NEOTVÁRAŤ“
Osobne možno doručiť obálky s ponukami v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 8,00
do 12,00 hod.

14. Miesto a termín predkladania ponúk
Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk do 2.7.2014
do 12.00 hod. na adresu uvedenú v bode 1. V prípade predloženia ponuky elektronicky, je
potrebné zaslať ju do 2.7.2014 do 12.00 hod. na mailovú adresu uvedenú v bode 1.

15. Vyhodnotenie ponúk
Termín a miesto otvárania obálok s ponukami: 3.7.2014 o 10:00 hod. na adrese uvedenej
v bode 1, v priestoroch verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili všetky administratívne
požiadavky verejného obstarávateľa na obsah ponuky stanovené vo výzve. Tieto ponuky budú
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ďalej vyhodnocované kvalitatívne podľa kritéria hodnotenia určeného vo výzve. Víťazom
súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu (celkom s DPH).

16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
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.

17. Uzavretie zmluvy
S úspešným uchádzačom bude uzavretá Mandátna zmluva v lehote viazanosti ponúk do
31.7.2014.

18. Zrušenie súťaže
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 46 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov súťaž zrušiť, ak ani jeden uchádzač
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nedostal ani jednu ponuku, alebo
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 34 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, alebo ak sa podstatne zmenili
okolnosti, za ktorých sa zadanie zákazky vyhlásilo a nebolo možné ich predvídať, alebo ak
ponúknutá cena úspešného uchádzača prevýši predpokladanú cenu verejného obstarávateľa.

..................................................
Tibor Balog
starosta
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