
   

Obec Vojčice
Ul. P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice 

________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zákazka podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

poskytnutie služby

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
    Názov:              Obec Vojčice v zastúpení Mgr. Vlastimil Kiral - Varga –  starosta
    Sídlo:                 P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojčice
    IČO:                 00 332 135
    Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Mgr. Vlastimil Kiral – Varga
 Telefón: +421 566761138

E-mail: vojcice1  @  gbs.eu.sk;
Web: www.obecvojcice.sk; 

2. Predmet zákazky 
2.1 Názov zákazky:  „Občianske hliadky v obci Vojčice – Profesijne zamerané školenie

pre členov občianskej hliadky“
80510000-2 Služby týkajúce sa odborných školení

    2.2 Druh zákazky: zákazka podľa § 9 ods. 9 na poskytnutie služby
    2.3 Typ zmluvy:  Zmluva

3. Miesto a  termín dodania predmetu zákazky a podmienky financovania 
    3.1 Miesto dodania predmetu zákazky:  Obec Vojčice, obecný úrad. 
    3.2 Termín dodania predmetu zákazky: do 01/2015

3.3 Predmet    zákazky   bude   spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho
fondu  prostredníctvom  Operačného  programu  Zamestnanosť  a sociálna  inklúzia
a prostriedkov  verejného  obstarávateľa.

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah
    4.1 Predmet  zákazky  rieši  preškolenie  členov  občianskej  hliadky   v rozsahu  školení

potrebnom pre výkon ich činnosti a uvedenom rozsahu uvedenom v prílohe č.1 tejto
výzvy.

    4.2 Predmet    zákazky    požaduje    verejný    obstarávateľ    oceniť   v   súlade
s predloženou tabuľkou, ktorá tvorí prílohu  výzvy.   
Názov projektu: Občianske hliadky v obci Vojčice 
ITMS kód projektu: 27120130699 
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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-2012/2.1/02

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 655,84 €  bez DPH – cena za zabezpečenie všetkých
uvedených školení v stanovenom časovom rozsahu. 

6. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob označenia ponúk
    6.1 Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
    6.2 Lehota   na   predloženie  ponúk  je   určená   do 5.12.2013 do 12:00 hod. 
    6.3 Ponuky    sa   doručujú   v   listinnej    podobe   v   uzatvorených obálkach a označujú sa
           „CENOVÁ PONUKA – ŠKOLENIE - NEOTVÁRAŤ!“ alebo elektronickou poštou 

na adresu vojcice1  @  gbs.eu.sk;                         
    6.4 Adresa, na ktorú sa majú  ponuky  doručiť:  Obecný úrad Vojčice, P.O.Hviezdoslava 

408/1, 076 22 Vojčice alebo vojcice1  @  gbs.eu.sk;                         
           V prípade,  že  uchádzač predloží ponuku   prostredníctvom  poštovej zásielky,

rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.     
            V prípade elektronického doručenia je termín doručenia uvedený v správe o doručení. 

V prípade osobného  doručenia uchádzači  odovzdajú ponuku v prijímacej kancelárii 
            obecného úradu vo Vojčiciach, ktorí túto ponuku potvrdia  s dátumom a časom 

doručenia.  

7. Komplexnosť dodávky   
   7.1    Možnosť predložiť cenovú ponuku na jednu, dve alebo všetky časti predmetu zákazky.

8. Lehota viazanosti ponuky: cenové ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk
      stanovenej do 30.12.2014.

9. Podmienky účasti záujemcov
    9.1   Doklad o oprávnení vykonávať služby podľa predmetu zákazky.  Uvedené uchádzač

preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení  poskytovať požadované služby -
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 služby.

10. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
10.1 Najnižšia cena v € (celkom s DPH). Uchádzač uvedie ponúknutú cenu podľa prílohy

tejto č. 1 tejto výzvy – Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.
 

11. Obsah ponuky
      11.1 Ponuka musí obsahovať:
              - cenovú ponuku – návrh na plnenie kritérií
              - doklady  v zmysle bodu 9.

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
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12.1  Úspešnému  uchádzačovi  bude  poštou  alebo  elektronicky  doručené  oznámenie
o uzavretí zmluvy a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované,
bude poštou alebo elektronicky doručené oznámenie o neúspešnosti  ich ponúk s
uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

12.2 S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva. 
12.3 Verejný   obstarávateľ   si  vyhradzuje  právo  neprijať  ani  jednu  ponuku

z predložených   ponúk  v prípade,  že  predložené  ponuky  nebudú  výhodné  pre
verejného obstarávateľa  alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného
obstarávateľa.

      12.4 Všetky výdavky spojené s  prípravou,  predložením  dokladov a predložením cenovej
              ponuky   znáša   výhradne   uchádzač    bez   finančného   nároku   voči      verejnému
              obstarávateľovi. 

13. Osoba zodpovedná za vykonanie VO: Ing. Iveta Verešová, kontakt: +421915840268

Upozornenie:
Verejný  obstarávateľ  uzatvorí  zmluvu  na  dodávku  tovaru  až  po  vykonaní
administratívnej kontroly zo strany poskytovateľa NFP. V prípade ak poskytovateľ NFP
neschváli  proces  verejného  obstarávania,  verejný  obstarávateľ  zruší  použitý  postup
zadávania zákazky.

Dátum vyhotovenia výzvy: 24.11.2014

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga 
                                                    starosta
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PRÍLOHA č.1

Obchodné meno uchádzača: ..................................................

Sídlo uchádzača: ......................................................................

Návrh uchádzača na plnenie  kritéria  určeného zadávateľom zákazky 

Názov bloku školenia Počet 
hodín 
školeni
a

Cena / 
osobohodin
a

Počet osôb Cena spolu

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci

4,00 6

2. Oprávnenia a povinnosti člena 
občianskej hliadky 8,00 6

3. Základy trestného práva a trestný 
poriadok

8,00 6

4. Zákon č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch a z. č. 8/2009 Z.z. 
o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov

8,00 6

5. Problematika ochrany životného 
prostredia a protipožiarnej 
prevencie

8,00 6

6. Problematika vzdelávania a školskej 
dochádzky 8,00 6

7. Tímová práca a komunikácia 4,00 6
8. Základy hygieny, zdravotnej 

prevencie a prvej pomoci 16,00 6

9. Praktické školenie priamo v teréne 
pod dohľadom skúseného 
pracovníka (príslušníka PZ SR, resp. 
obecnej polície)

16,00 6

Spolu 80,00
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