Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1) Názov zákazky: „Poskytovanie služieb poradenstva vo verejnom obstarávaní a príprava
žiadostí o poskytnutie NFP“
2) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
V zastúpení:

Mesto Považská Bystrica
Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
00317667
doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD., primátor mesta

Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:
internetová adresa:

JUDr. Michal Hamar
+421 42 4305310
michal.hamar@povazska-bystrica.sk
www.povazska-bystrica.sk

Mesto Považská Bystrica je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
3) Predmet zákazky:
Poskytovanie služieb

- poradenstvo vo verejnom obstarávaní
- príprava žiadostí o poskytnutie NFP a dotácií

4) Opis predmetu zákazky:
Poskytovanie komplexných služieb poradenstva vo verejnom obstarávaní a príprava žiadostí
o poskytnutie NFP a dotácií:
1. Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní nadlimitných zákaziek a nadlimitných
koncesií
2. Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní podlimitných zákaziek a
podlimitných koncesií
3. Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
4. Poskytovanie komplexného poradenstva pri zadávaní zákaziek prostredníctvom
elektronického kontraktačného systému
5. Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP zo štrukturálnych fondov EÚ
6. Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a iných externých
zdrojov financovania než uvedených v bode 5
7. Poskytovanie poradenských služieb vo verejnom obstarávaní a pri spracovaní žiadostí
o poskytnutie NFP a dotácie iných než uvedených v bodoch 1 až 6
Poskytovanie služieb bude realizované na základe rámcovej zmluvy a samostatných
objednávok vystavených na základe tejto zmluvy. Zmluva nadobudne účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa. Predmet
zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, pričom úspešnému
uchádzačovi nebude poskytnutý preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou
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bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry 30 dní od jej doručenia
verejnému obstarávateľovi.
Bližšie informácie o predmete zákazky sú špecifikované v návrhu zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č.
1 tejto výzvy.
5) Druh zákazky:
Zákazka na poskytnutie služieb. Ide o zákazku obstarávanú postupom zadávania zákazky
podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6) Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Poskytovanie služieb bude realizované na základe zmluvy uzatvorenej na dobu 36 mesiacov
a súčasne celková cena predmetu zákazky nesmie presiahnuť sumu 69.000,- , t.j. do
vyčerpania tohto finančného limitu.
7) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky sa nedelí na časti. Ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet zákazky –
na všetky služby, ktoré sú súčasťou predmetu zákazky.
8) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet:
79418000-7 Poradenské služby pre obstarávanie
Ďalšie predmety:
neuvádza sa
9) Miesto dodania predmetu zákazky:
Mesto Považská Bystrica - mestský úrad, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica
10) Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky
Predpokladané trvanie zmluvy:
36 mesiacov
Maximálne do doby vyčerpania limitu podľa bodu 6
11) Podmienky účasti:
Uchádzač musí preukázať, že je oprávnený poskytovať služby, ktoré sú predmetom verejného
obstarávania, a to spôsobom v zmysle bodu 17 tejto výzvy.
12) Požadované doklady
Uchádzač predloží fotokópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie poskytovať služby, ktoré sú
predmetom verejného obstarávania.
13) Obhliadka miesta:
Neumožňuje sa – obhliadka nie je potrebná.
14) Lehota a miesto na predloženie ponúk:
do 10. 04. 2019 do 13:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Mesto Považská Bystrica, Mestský úrad, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
15) Spôsob predkladania ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom alebo osobne do dátumu
a na adresu uvedenú v bode 14 tejto výzvy. Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku.
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Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je
platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).
Ponuky musia byť predkladané v obálke označenej heslom: „Poskytovanie služieb
poradenstva – cenová ponuka – NEOTVÁRAŤ!“
16) Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za predmet zákazky uvedený v prílohe č. 2 tejto výzvy,
a to za každý druh poskytnutej služby poradenstva, nakoľko nemožno určiť presný rozsah
zadávania jednotlivých služieb podľa prílohy č. 2. Rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
17) Lehota viazanosti ponúk:
30. 06. 2019
18) Obsah ponuky:
Uchádzač predloží svoju ponuku v jednom origináli, ktorý musí obsahovať:
 Cenovú ponuku vypracovanú v zmysle tejto výzvy a jej príloh – najmä
podľa Prílohy č. 2 – návrh na plnenie kritérií
 Dôkaz o oprávnení podnikať – poskytovať služby v oblasti predmetu
zákazky
 Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy – podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy
19) Otváranie ponúk:
Verejné. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 10. 04. 2019 o 13:30 hod na adrese Mesto
Považská Bystrica, MsÚ, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica, zasadacia miestnosť č. 300.
20) Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska
Nepoužije sa
21) Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa
22) Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek prieskum trhu aj bez uvedenia zrušiť,
o čom upovedomí uchádzačov, neuzatvoriť zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom na
poskytnutie služby v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase zaslania tejto výzvy nemohol
predvídať a tiež si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, najmä ak predložené cenové
ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa. Proti tomuto
rozhodnutiu verejného obstarávateľa nie je prípustný opravný prostriedok, Všetky náklady
spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.
Prílohy:
Príloha č. 1 – návrh zmluvy
Príloha č. 2 – návrh na plnenie kritérií
V Považskej Bystrici, dňa 1. apríla 2019
Vypracoval:

JUDr. Michal Hamar

....................................................

Schválil:

Ing. Anton Martaus
prednosta MsÚ

.....................................................
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