Predmet:

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní (ďalej len „Zákon“)
Finančný manažér a manažér monitoringu

Osoba podľa § 7 Zákona
(ďalej len „Vyhlasovateľ“):

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o.
Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dátum vyhlásenia:
Lehota na predloženie cenovej ponuky:
Zaslanie oznámenia o výbere dodávateľa:
Predpokladaná hodnota zákazky:

12.03.2014
do 28.03.2014, do 10:00 hod.
po vyhodnotení predložených ponúk
11 972,00 EUR bez DPH

Vec:
Postup zadávania zákazky:

Podmienky účasti uchádzačov pri zadávaní zákazky
Uchádzač pri zadávaní zákazky k cenovej ponuke predloží doklad, ktorý ho oprávňuje poskytovať služby
odpovedajúce predmetu zákazky v zmysle § 26, ods. 2, písm. e) Zákona, napr. kópiu výpisu z obchodného registra,
živnostenského registra a pod.
V prípade, že je uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie, je platným dokladom aj kópia
platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie.
Vyhlasovateľ akceptuje predloženie neoverenej kópie požadovaného dokladu, resp. doklad vytlačený z internetu.

Predkladanie cenových ponúk
Miesto predkladania ponúk:
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o., Dukelská štvrť 1404/613,
018 41 Dubnica nad Váhom
Lehota na predloženie ponuky: do 28.03.2014 do 10,00 hod.
Spôsob doručenia:
osobne, poštou, kuriérom
Pri osobnom odovzdaní bude uchádzačom vystavené potvrdenie o prevzatí cenovej
ponuky, ktoré musí obsahovať miesto, dátum a čas prevzatia.
Označenie cenovej ponuky:
Uchádzač viditeľným spôsobom označí obal cenovej ponuky heslom súťaže: DTI –
FM a MM – Neotvárať!
V prípade neuvedenia tohto označenia neručíme za predčasné otvorenie obálky.
Obálka tiež musí obsahovať identifikáciu uchádzača (meno a sídlo).
Obal ponuky musí byť uzatvorený a nepriehľadný.

Obsah predmetu požadovaného záväzku
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb manažéra monitoringu bližšie špecifikovaných v nasledovnom prehľade:
Položka

MJ

Počet
MJ

Finančný
manažér

osobohodina

520

Manažér
monitoringu

osobohodina

300

Podrobná špecifikácia

Rozsah činností finančného manažéra:
- činnosti súvisiace so sledovaním čerpania finančných prostriedkov
v rámci projektu,
- kontrola vedenia účtovníctva projektu,
- kontrola podkladov k žiadosti o platbu a zúčtovania,
- plánovanie a spracovanie žiadostí o platbu vrátane ich importovania,
- spracovanie zúčtovania,
- evidencia výdavkov projektu.
Rozsah činností manažéra monitoringu:
- činnosti súvisiace s kontrolou súladu realizácie aktivít projektu a ich
výstupov so zmluvou o poskytnutí NFP,
- kontrola časového harmonogramu,
- príprava a spracovanie monitorovacích správ vrátanie ich odoslania,
- príprava správ a dokumentov podľa požiadaviek RO/SORO,
- sledovanie a aktualizácia usmernení RO/SORO týkajúcich sa projektu,
- sledovanie priebehu realizácie projektu v jeho vecnej a finančnej realizácii.

Obsah cenovej ponuky
- Identifikácia uchádzača (názov, adresa, IČO)
- Opis predmetu zákazky
- Doklad oprávňujúci uchádzača poskytovať služby
- Cena
Cena
Položka

MJ

Počet

1.3.2.1.
Finančný manažér

osobohodina

520

1.5.3.1.
Manažér monitoringu

osobohodina

300

-

-

SPOLU

Cena za MJ
bez DPH

-

Cena spolu
bez DPH

DPH

Cena spolu
s DPH

Uchádzač ocení ponuku v eurách. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR
č. 18/1996 o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky počas celého trvania
zmluvného vzťahu.
Neplatcovia DPH ocenia ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozornia.
Otváranie cenových ponúk
Termín otvárania cenových ponúk: 28.03.2014 o 12:00 hod.
Miesto: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom, s.r.o., Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad
Váhom
Hodnotenie cenových ponúk
Cenové ponuky spĺňajúce všetky požiadavky uvedené v tejto výzve budú vyhodnotené na základe kritéria, ktorým je
najnižšia konečná cena (cena v EUR vrátane DPH, resp. cena celkom u neplatcu DPH).
Cenová ponuka s najnižšou konečnou cenou bude vyhodnotená ako úspešná, cenové ponuky s cenami vyššími budú
vyhodnotené ako neúspešné.
Víťazný uchádzač bude následne vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy.
Zmluva a zmluvné podmienky
S výhercom bude uzatvorená zmluva v zmysle Obchodné zákonníka v aktuálnom znení.
Predložený návrh zmluvy víťazného uchádzača nesmie byť v rozpore s touto výzvou a predloženou cenovou
ponukou.
Predložením svojej ponuky uchádzač akceptuje zmluvné podmienky určené vyhlasovateľom ktoré budú súčasťou
zmluvy uzatvorenej s úspešným uchádzačom.
Zmluvné podmienky:
Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku pre príslušný projekt 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.
Ostatné informácie
Presný harmonogram poskytnutia služby bude spresnený po vzájomnej dohode zmluvných strán.
Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie tejto zákazky.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného
nároku voči vyhlasovateľovi a to aj v prípade, že vyhlasovateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší
tento postup zadávania zákazky.

Vyhlasovateľ môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a
tiež ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené a nebolo možné ich predvídať.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám a
najmä finančným predpokladom vyhlasovateľa alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné.
V Dubnici nad Váhom 12.03.2014

____________________
Ing. Daniel Lajčin
konateľ

