VÝZVA
na predloženie ponuky
Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Adresa organizácie:
Mýtna 23, P. O. BOX 839 04, 839 04 Bratislava
IČO:
30797764
DIČ:
2022132563
Krajina:
Slovenská republika
Internetová adresa organizácie: www.apvv.sk
Adresa profilu obstarávateľa: www.apvv.sk
Kontaktné miesto:
APVV, Mýtna 23, 839 04 Bratislava
Kontaktná osoba:
Ing. Viera Dojčárová
Telefón:
+421 2 5720 4503
E-mail:
dojcarova@apvv.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS
Názov zákazky: Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného obstarávania
Druh zákazky: Služby
Hlavné miesto poskytovania služieb: Bratislava
Opis zákazky:
Predmetom zákazky je poskytovanie odborných poradenských služieb pri zabezpečení verejného
obstarávania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. v aktuálnom znení, a to najmä:
analýza predchádzajúcich výdavkov a aktuálneho rozpočtu organizácie, identifikácia
výdavkov, ktoré je potrebné obstarať postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní,
zmeny internej smernice o verejnom obstarávaní tak, aby zodpovedala aktuálnej legislatívnej
úprave a aby v príadoch, kedy zákon neurčuje postup pri zadávaní zákazky, postupoval
verejný obstarávateľ transparentne, hospodárne, efektívne a nediskriminačne,
vytvorenie a priebežná aktualizácia plánu verejného obstarávania podľa potrieb verejného
obstarávateľa,
realizácia verejného obstarávania na jednotlivé zákazky podľa plánu verejného obstarávania,
zahŕňajúca najmä:
o konzultácie pri výbere metódy zadávania zákazky,
o konzultácie pri vypracovaní súťažných podkladov na základe podkladov od
objednávateľa (podkladmi sú najmä technická špecifikácia predmetu zákazky,
obchodné podmienky, požiadavky verejného obstarávateľa smerujúce k určeniu
podmienok účasti a k spôsobu vyhodnotenia ponúk),
o vypracovanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania do relevantného
vestníka (Vestníka verejného obstarávania a/alebo Úradného vestníka EÚ),
o poskytovanie súťažných podkladov záujemcom a vypracovanie potvrdenia o prevzatí
súťažných podkladov,
o vedenie zoznamu záujemcov, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady,

vypracovanie menovacích dekrétov pre členov komisie na vyhodnotenie ponúk a
čestných vyhlásení členov komisie na základe určenia členov komisie zo strany
verejného obstarávateľa,
o účasť zodpovedného zamestnanca poskytovateľa pri vyhodnocovaní ponúk ako člena
komisie bez hlasovacieho práva na základe menovacieho dekrétu člena komisie,
o preberanie ponúk a vypracovanie potvrdenia o prevzatí ponúk pre uchádzačov,
o spracovanie záznamu z otvárania ponúk vrátane prezenčných listín a vypracovanie
sprievodných listov k zaslaniu záznamu z otvárania ponúk uchádzačom,
o vyhodnotenie splnenia podmienok účasti na základe predložených žiadostí o účasť
alebo ponúk, spracovanie záznamu o splnení podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní a vypracovanie oznámenia o vylúčení vylúčeným uchádzačom,
o účasť na procese hodnotenia ponúk a kontrola predložených ponúk členom komisie,
o spracovanie žiadostí o vysvetlenie a doplnenie ponúk v prípade potreby vysvetlenia a
doplnenia ponúk zo strany uchádzačov a vyhodnotenie odpovedí na žiadosť o
vysvetlenie a doplnenie ponúk,
o spracovanie zápisnice o vyhodnotení ponúk,
o spracovanie dokumentácie súvisiacej so žiadosťami o nápravu, resp. námietok,
o vypracovanie oznámenia o úspešnosti, neúspešnosti, resp. vylúčení ponúk,
o vypracovanie oznámenia o výsledku verejného obstarávania do relevantného vestníka
(Vestníka verejného obstarávania a/alebo Úradného vestníka EÚ),
realizácia elektronických aukcií podľa potreby,
zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa v oblasti verejného obstarávania.
o

Poskytovanie služieb zahŕňa:
a) poradenstvo poskytované priebežne počas platnosti zmluvy ad-hoc na základe požiadaviek
zamestnancov verejného obstarávateľa formou telefonického dopytu, e-mailových konzultácií,
alebo porady medzi zodpovednými zamestnancami verejného obstarávateľa a zástupcami
poskytovateľa služieb – verejný obstarávateľ požaduje poskytovanie tejto služby s reakčnou
dobou do 24 hodín počas pracovných dní v priebehu celej doby platnosti zmluvy,
b) poradenstvo poskytované v rámci konkrétnych postupov zadávania zákaziek podľa zákona
o verejnom obstarávaní v rozsahu potrebnom pre riadny priebeh verejného obstarávania
v zmysle príslušných legislatívnych úprav formou konzultácií, tvorby a úprav dokumentov,
zasielania oznámení, žiadostí a pod. Úradu, resp. záujemcom a uchádzačom; realizácia
elektronických aukcií; realizácia školení podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.

III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosť predloženia ponuky:
Iba na celý predmet zákazky.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení:
Nie.
Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 19.900,- EUR bez DPH
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum:
09.09.2013
Čas:
10:00 hod.
Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.9.2013

IV. OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných
predpisov alebo výpis z obchodného registra).
2. Referencie na poskytnuté služby v oblasti verejného obstarávania za posledné tri roky (tj 36
mesiacov do lehoty na predloženie ponúk) v rozsahu minimálne 3 podlimitné zákazky, 3
nadlimitné zákazky a 3 zákazky na priebežné poskytovanie poradenských služieb v oblasti
verejného obstarávania na základe požiadaviek odberateľa. Súhrnná hodnota referenčných
plnení musí byť minimálne 18.000 EUR bez DPH. Referencie musia byť potvrdené
odberateľom, pokiaľ nie je možné z objektívnych dôvodov získať potvrdenie odberateľa,
potvrdí referencie uchádzač prehlásením o pravdivosti a úplnosti poskytnutých informácií,
týkajúcich sa referencií.
3. Nacenený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy.

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
1. Paušálna mesačná odmena za poskytovanie ad hoc poradenstva podľa bodu a) opisu
predmetu zákazky (vrátane DPH) – váha kritéria 50%.
2. Hodinová sadzba za poskytovanie služieb pri zadávaní zákaziek, realizácii e-aukcií a
školeniach podľa bodu b) opisu predmetu zákazky (vrátane DPH) – váha kritéria 50%.

VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:
Platnosť zmluvy bude 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, alebo do vyčerpania
zmluvného limitu vo výške 19.900 EUR bez DPH.
Typ zmluvy:
Zmluva o poskytovaní služieb
Obchodné podmienky:
Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového
dokladu vystaveného poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa doručenia daňového
dokladu.
starávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Dátum začiatku prieskumu trhu: 02.09.2013

Príloha č. 1:

Návrh na plnenie súťažných kritérií

Predmet zákazky:
Poskytovanie poradenskej činnosti pri zabezpečení verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ:
Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Mýtna 23, P. O. BOX 839 04, 839 04 Bratislava

Položka
Paušálna mesačná odmena za
poskytovanie ad hoc poradenstva
podľa bodu a) opisu predmetu
zákazky.
Hodinová sadzba za poskytovanie
služieb pri zadávaní zákaziek,
realizácii e-aukcií a školeniach
podľa bodu b) opisu predmetu
zákazky.

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

Štatutárny zástupca uchádzača:

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena s DPH
Súťažné kritérium

Súťažné kritérium

