Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina, IČO: 00321796

Č.s.:

/2021

Žilina 06.09.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Služby k projektom objednávateľa financovaných zo zdrojov EŠIF - zápis z vyhodnotenia
prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mesto Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,01131 , Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Ing. Roman Osika

E-mail:

roman.osika@zilina.sk

Tel.:

+421917990120

Kontaktná osoba:

Bc. Ivana Stillerová

E-mail:

ivana.stillerová@zilina.sk

Tel.:

+421908921377

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je definícia –
implementácie projektu/projektov - v rámci implementácie projektu/projektov sa poskytovateľ zaväzuje realizovať
nasledovné činnosti:
príprava podkladov k uzavretiu (podpisu) Zmluvy o NFP medzi objednávateľom a riadiacim orgánom (poskytovateľom NFP),
spracovanie monitorovacích správ v zmysle Zmluvy o NFP,
spracovanie žiadostí o platbu v zmysle Zmluvy o NFP a interného finančného plánu čerpania vrátane záverečného vyúčtovania
projektu,
spracovanie záverečnej monitorovacej správy,
spracovanie žiadosti o realizáciu zmien v projekte – v harmonograme, rozpočte, resp. inej časti Zmluvy o NFP,
pravidelnú komunikáciu s projektovým manažérom riadiaceho orgánu resp. sprostredkovateľskej organizácie a zástupcom
klienta,
účasť zástupcov poskytovateľa na kontrolách zo strany riadiaceho orgánu počas trvania projektu,
poradenskú a konzultačnú činnosť za účelom dodržania podmienok uvedených v zmluve o NFP,
zastupovanie v rámci riadiacich orgánov.
Prílohy : zmluva o poskytnutí služieb
Typ zákazky: Služby
CPV:

72224000-1 Poradenstvo pri riadení projektov

3. Podmienky účasti
Osobné postavenie: § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu na, ktorý predkladá ponuku a nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo všetkým záujemcom obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený poskytovať službu, na ktorý
predkladá ponuku a o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie

predkladá ponuku a o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti
byrokracii).

4. Požiadavky na predmet zákazky
Požiadavky na predmet zákazky sú špecifikované v opise predmetu zákazky a v návrhu zmluvy o poskytovaní služieb (Príloha č. 2).
Lehota plnenia 24 mesiacov/alebo do vyčerpania finančného limitu. V záujme úplnosti ponuky žiadame uchádzačov naceniť aj
zastupovania v rámci riadiacich orgánov a to v EUR s DPH - 1 osobo/hodina viď Príloha 1 – Návrh na plnenie kritérií hodnotenia.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 69 900 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
Centire s.r.o.
Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava
tamas.szoke@centire.com
DIAMOND´S ELIOTTE s. r. o.
Horná 255/59, 010 03 Žilina
cornak@diamondseliotte.eu
EUFC SK s. r. o.
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
anna.pastierova@eufc.sk
Euro Dotácie a.s.
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
Martin Chachula
chachula@eurodotacie.sk

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií

Kritérium a)
Implementačná
paušálna odmena
P.č.

Názov uchádzača
počas HAP za 1
mesiac v EUR s DPH
váha 75%

1.

2.

3.

Euro Dotácie a.s.
Na Šefranici 1280/8,
010 01 Žilina
Centire s.r.o.
Záhradnícka 72, 821
08 Bratislava
DIAMOND´S
ELIOTTE s. r. o.
Horná 255/59, 010 03
Žilina

Kritérium b)
Implementačná
paušálna odmena

Kritérium c) Odmena za
zastupovanie v rámci
riadicich orgánov za 1
osobohodina

mimo HAP za 1 mesiac
v EUR s DPH váha 20% v EUR s DPH váha 5%

1100,00

400,00

40,00

1x0,75=0,75

1x0,20=0,20

1x0,05=0,05

1250,00

600,00

60,00

2x0,75=1,50

2x0,20=0,40

3x0,05=0,15

Súčet váhového
hodnotenia
a poradie
úspešnosti ponúk

1,00 bodu / 1
poradie
2,05 bodu / 2
poradie

600,00
1800,00

42,00
2x0,20=0,40

3x0,75=2,25

2x0,05=0,10

2,75 bodu/ 3
poradie

8. Úspešný uchádzač
Na základe kritéria najnižšia cena za predmet zákazky bol vyhodnotený ako úspešný uchádzač.
Euro Dotácie a.s.
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
Martin Chachula
chachula@eurodotacie.sk
Cenová ponuka: 1 848 € s DPH za celý predmet zákazky
Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1. Euro Dotácie a.s.
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
2. Centire s.r.o.
Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava
3. DIAMOND´S ELIOTTE s. r. o.
Horná 255/59, 010 03 Žilina

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Ing. Roman Osika, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.
Ja, Mgr. Katarína Wecková, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v
podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané
od podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Ing. Roman Osika

Mgr. Katarína Wecková

