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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu
nenávratných finančných prostriedkov investičných projektov v rámci Operačných programov MDaV SR “
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1, 01131, Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

PhDr. Stanislava Rudincová

E-mail:

stanislava.rudincova@zilina.sk

Tel.:

00421417063110

Kontaktná osoba:

Ing. Naďa Sláviková

E-mail:

nada.slavikova@zilina.sk

Tel.:

0417063409

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie poradenských služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných
prostriedkov investičných projektov v rámci všetkých Operačných programov MDaV SR s nasledovnou náplňou :
A. Poradenská činnosť a poskytnutie súčinnosti pri koordinácii činností súvisiacich s procesom prípravy investičných projektov v
rámci operačných programov MDaV SR.
B. Poradenská činnosť a poskytnutie súčinnosti pri koordinácii činností súvisiacich s procesom realizácie investičných projektov v
rámci operačných programov MDaV SR.
C. Poradenská činnosť a poskytnutie súčinnosti pri koordinácii činností súvisiacich s procesom získania a investičnej
implementácie nenávratných finančných príspevkov investičných projektov v rámci operačných programov MDaV SR.
D. Komunikácia so zhotoviteľmi projektovej dokumentácie, zhotoviteľmi stavieb, Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Jaspers,
ako aj všetkými dotknutými subjektmi .
E. Odovzdávanie všetkých informácií plynúcich z činností podľa bodu A. až D. primátorovi mesta Žilina alebo ním povereným
osobám v písomnej podobe.
F. Predkladanie týždenných zápisov z porád so sledovaním plnenia úloh a mesačných výkazov o činnosti s uvedením popisu
činností Objednávateľovi v písomnej podobe.
Poradenská činnosť zahŕňa aj :
účasť v komisii vo verejnom obstarávaní na projektanta a aj v prípadných súvisiacich verejných obstarávaniach,
príprava harmonogramov pre činnosti súvisiace s predmetom zákazky,
vypracovanie stanovísk pre primátora mesta a prednostu mestského úradu podľa ich požiadaviek,
Koordinácia subdodávateľov a subjektov zúčastňujúcich sa na príprave projektov OPII,
Vyhotovovať/vypracovať zápisnice z operatívnych porád zo stanovením úloh, zodpovedných osôb a termínov,

Vyhotovovať/vypracovať zápisnice z operatívnych porád zo stanovením úloh, zodpovedných osôb a termínov,
odsúhlasenie vecnej a formálnej stránky spracovanej ŽoNFP, kontrola súladu predkladanej dokumentácie ŽoNFP voči
príslušnému vyzvaniu/výzve, ako aj voči pravidlám EŠIF,
odsúhlasenie dokumentov a komunikácie zasielaných voči riadiacemu orgánu, JASPERS, prípadne iných dotknutých orgánov,

a. na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek, ktoré môžu zahŕňať environmentálne charakteristiky; technické
požiadavky sa musia určiť tak, aby boli zrejmé všetky podmienky a okolnosti dôležité na vypracovanie ponuky,
b. odkazom na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske
technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené
európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické
špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické
špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany a
špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo
ekvivalentný“
c. na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek uvedených v písmene a) s odkazom na technické špecifikácie uvedené v
písmene b), ktoré slúžia ako prostriedok na zabezpečenie súladu s výkonnostnými a funkčnými požiadavkami, alebo
d. odkazom na technické špecifikácie uvedené v písmene b) pre niektoré charakteristiky a odkazom na výkonnostné alebo
funkčné požiadavky uvedené v písmene a) pre ostatné charakteristiky.
Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť
alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov,
ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku
2 dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.
Prílohy : Zmluva o poskytovaní poradenstva v súvislosti s prípravou a realizáciou investičných projektov

Bližšie informácie: Ing. Naďa Sláviková, 041/70 63 409

Typ zákazky: Služby
CPV:

72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov

3. Podmienky účasti:
Lehota plnenia 20 mesiacov.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Podpísaný návrh Zmluvy o poskytovaní poradenstva (Príloha).

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 68 000 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 11.03.2021 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Poskytnutie poradenských
služieb pre prípravu, realizáciu a investičnú implementáciu nenávratných finančných prostriedkov investičných projektov v rámci
Operačných programov MDaV SR “. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte

Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto poskytnutia služieb
Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1

12. Obsah ponuky
Ponuka bude obsahovať :
1. Cenovú ponuku s údajmi potrebnými na vyhodnotenie ponúk (kritéria hodnotenia ponúk)
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality so zameraním na rozpoznanie schopnosti uchádzačov naplniť
ciele verejného obstarávateľa vo vzťahu k predmetu verejnej zákazky keďže kvalita týchto uchádzačov môže mať významný vplyv na
úroveň plnenia predmetu zákazky
Kritérium č. 1 Cena – počet možných získaných bodov 2 (25%)
2 body - najnižšia cena
1 bod - v poradí druhá najnižšia cena
0 bodov - v poradí od tretieho poradia ďalšie vyššie ceny
Kritérium č. 2 Počet referencií (projektov) – počet možných získaných bodov 2 (25%)
2 body - 3 a viac referencií v oblasti VOD
1 bod - 1 až 2 referencie v oblasti VOD
0 bodov - žiadna referencia
Kritérium č. 3 Hodnota referencií (projektov) – počet možných získaných bodov 2 (25%)
2 body - hodnota projektu nad 50 mil eur
1 bod – hodnota projektu od 5 mil eur do 50 mil eur
0 bodov – hodnota projektu do 5 mil eur
Kritérium č. 4 Hodnotenie kvalifikačných predpokladov a skúseností kľúčového odborníka (životopis) – počet možných získaných bodov
2 (25%)
2 body – dosiahnutý tretí stupeň vzdelania ekonomického charakteru v oblasti programov regionálneho a miestneho rozvoja, min 5
ročná prax v poskytovaní poradenských alebo obdobných služieb ako je predmet zákazky pre samosprávu a/alebo samosprávny kraj
1 bod – min 5 ročná prax v poskytovaní poradenských alebo obdobných služieb ako je predmet zákazky pre samosprávu a/alebo
samosprávny kraj
0 bodov – nepreukázanie min 5 ročnej praxe v poskytovaní poradenských alebo obdobných služieb ako je predmet zákazky pre
samosprávu a/alebo samosprávny kraj
Spolu počet možných získaných bodov 8 (100%)
Víťazom sa stane uchádzať s dosiahnutým najvyšším počtom bodov. V prípade ak najvyšší počet bodov dosiahne viac uchádzačov
budú realizované osobné prezentácie kľúčových odborníkov víťazných uchádzačov pred komisiou, ktorá väčšinovým hlasovaním
rozhodne o víťazovi

13. Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného

sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného
predpisu majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých známych subdodávateľoch, ktorí sa budú
podieľať na plnení zmluvy v rozsahu: • Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO v platnom znení.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o VO platnom znení. Ďalšie
postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú opísané alebo špecifikované v tejto
výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v
platnom znení a súvisiacimi platnými predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ po
vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného
uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.
Predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach je maximálna. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať
zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen skupiny samostatne.
Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 6 alebo ponuka doručená iným spôsobom ako určil
verejný obstarávateľ v tejto výzve nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom
informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže,
zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.
DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača.
3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

S pozdravom
PhDr. Stanislava Rudincová
0417063110
Mesto Žilina, Oddelenie verejného obstarávania

