MAS Orava, o. z., | 027 41 Oravský Podzámok č. 60 | IČO: 42 351 898 | Tel.: 0911 448 342 | Fax.: 043/2388 741
Vybavuje: Ing. Ondrej Šeliga

Tel: 0911/448342

V Oravskom Podzámku, dňa: 26.04.2017

Výzva
na predloženie ceny za dodanie služby pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky
a
cenovej ponuky za účelom výberu dodávateľa na dodanie služby v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní, § 117 zák. č. 343/2015 Z. z, pre zákazku – projekt s názvom:
„Externé služby – Príprava technickej špecifikácie a zadania pre verejné obstarávanie pre vývoj mobilnej
aplikácie“
1.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
MAS Orava, o. z.,
027 41 Oravský Podzámok č. 60
IČO: 42 351 898

2.

Kontaktná osoba pre prieskum trhu:
Ing. Ondrej Šeliga
Manažér MAS
Tel: 0911 448
e-mail: seliga@masorava.sk

3.

Typ výzvy:
Výzva je dvojkolová - prvé kolo slúži na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky a druhé kolo na
predloženie cenovej ponuky na dodanie zákazky. Výsledkom druhého kola bude aj uzatvorenie
obchodného vzťahu.

4.

Druh zákazky:
Zákazka na poskytnutie služieb

5.

Slovník spoločného obstarávania:
Hlavný predmet: 85312320-8 (Poradenské služby)

6.

Stručný opis predmetu zákazky:
Externé služby – Príprava technickej špecifikácie a zadania pre verejné obstarávanie pre vývoj mobilnej
aplikácie (Technická špecifikácia vrátane systémových požiadaviek na zabezpečenie funkcionality).
Zákazka je realizovaná v rámci projektu s názvom „Po Orave s mobilom“ schválenom v rámci výzvy na
predkladanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných projektov
s vedúcim partnerom Zväzkom Euroregión „Tatry“ z Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 2020
Služba bude pozostávať z komplexného spracovania odborného textu (technickej špecifikácie) pre vývoj
mobilnej aplikácie v zmysle štruktúry uvedenej v prílohe č. 2 tejto výzvy

7.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: NIE

8.

Variantné riešenie: NIE

9.

Lehota na predloženie cenovej ponuky:
A. Lehota na predloženie ceny za poskytnutie služby – 1. kolo, určenie predpokladanej hodnoty
zákazky
do 3.5.2017 do 14:00 hod.
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B. Lehota na predloženie cenovej ponuky na dodanie služby – 2. kolo, predkladanie cenových
ponúk do 12.5.2017 do 14:00 hod.
10. Kritérium pre vyhodnotenie:
Najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH
11. Spôsob predloženia cenovej ponuky:
E-mailom na adresu: seliga@masorava.sk. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Uvádza sa
cena bez DPH a cena s DPH. V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť do
cenovej ponuky.
A. 1. kolo - Uchádzač vyplní návratku uvedenú v prílohe č.1 k výzve (Určenie predpokladanej
hodnoty zákazky). V posledný deň na predkladanie cenových ponúk za zákazku bude určená
priemerom cien predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bude v ten deň e-mailom odoslaná
uchádzačom, následne bude prebiehať druhé kolo na predloženie kompletných cenových
ponúk na zákazku v zmysle požiadaviek druhého kola.
B. 2. Kolo – Uchádzač vyplní návratku uvedenú v prílohe č.2 k výzve (Cenová ponuka).
12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eur. Ak je
uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:
- Celková cena bez DPH za poskytnuté služby
- Sadzba DPH a výška DPH
- Celková cena s DPH za poskytnuté služby
Poskytnuté informácie v rámci 1. kola predkladania cenových ponúk budú slúžiť výlučne pre potreby
verejného obstarávateľa a výsledok z posúdenia týchto informácií nebude zasielaný osloveným
podnikateľským subjektom, ktoré poskytli predmetné cenové ponuky verejnému obstarávateľovi a ich
vyhodnotenie sa neriadi ustanoveniami § 53 zák.343 Z. z o verejnom obstarávaní.
13. Vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk. Na základe vyhodnotenia ponúk bude
identifikovaný úspešný uchádzač. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (e-mailom) oznámený
uchádzačom.
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania.
Vypracoval: Ing. Ondrej Šeliga, poverený výkonom VO
Oravský Podzámok, dňa 26.4.2017
Prílohy:
Príloha č.1 - Určenie predpokladanej hodnoty zákazky
Príloha č.2 – Cenová ponuka
Príloha č.3 – Technická špecifikácia aplikácie

