Rada pre poradenstvo v sociálnej práci , Zvonárska 12 Košice 040 01

Názov projektu: Správne vyštartovať do života (ako sa naučiť o sebe rozhodovať a za seba zodpovedať )
Poskytovateľ služby

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
01/2015

Vybavuje/linka
Ing. Beňušková 0905907544

Košice
26.02.2015

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Zvonárska 12 Košice 040 01, (ďalej len „verejný
obstarávateľ“ ) v súlade s ustanovením § 9 ods. 9 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len „zákon“) vo väzbe na
ustanovenie § 155 ods. 13 zákona zabezpečuje zadávanie zákazky na poskytnutie služby na
predmet:
„Zabezpečenie služby – kurz autoškola“
V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky na vyššie uvedený
predmet zákazky.
V prílohe Vám zasielame podklady k spracovaniu ponuky.
Veríme, že prejavíte záujem o účasť vo verejnom obstarávaní a predložíte ponuku na
požadovaný predmet obstarávania.

S pozdravom

PhDr.Judita Varcholová
riaditeľka RPSP v.r.

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci , Zvonárska 12 Košice 040 01

Názov projektu: Správne vyštartovať do života (ako sa naučiť o sebe rozhodovať a za seba zodpovedať )
Výzva na predloženie ponuky
Zadávanie zákazky na poskytnutie služby postupom podľa § 9 ods. 9 vo väzbe na ust. §
155m ods. 13 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon“)

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov : Rada pre poradenstvo v sociálnej práci
IČO: 31965903
Sídlo : Zvonárska 12, Košice 040 01
Kontaktná osoba : PhDr. Judita Varcholová
Telefón : 055/6251041 , 0905 300 233
E-mail : office@rpsp-ke.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Ing. Eva Beňušková email: benuskova.eva@gmail.com
Pracovný kontakt pre vysvetlenie výzvy na zadávanie zákazky:
Mgr. Denisa Francanová email: denisafrancan@hotmail.com Telefón: 0911530397

2. MIESTO POSKYTOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY

územie v pôsobnosti Košického kraja

3. URČENIE PREDMETU ZÁKAZKY

Poskytnutie služby:
pre 24 účastníkov v rámci implementácie projektu „Správne vyštartovať do života (ako
sa naučiť o sebe rozhodovať a za seba zodpovedať )“,
s názvom zákazky:
„Zabezpečenie služby – kurz autoškola“
Kategória služby: 24 Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie
Určenie CPV: 80411100-9 Vodičské skúšky
4. PODROBNY OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.
5. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY

Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky.

6. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTÝCH RIEŠENÍ

Neumožňuje sa.
7. LEHOTA VIAZANOSTI

Ponuka bude platná do 30.06.2015.

8. URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY

Predpokladaná hodnota zákazky je 6.560,00 EUR bez DPH.
9. PODMIENKY FINANCOVANIA

a) S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o poskytnutí služieb podľa §
269
ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
b) Zákazka bude financovaná zo zdrojov EÚ
c) Termín poskytnutia služby: ukončenie kurzu najneskôr do 30.06.2015.
d) Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry
vystavenej až po dodaní celkového resp. čiastkového množstva predmetu zákazky.
Faktúra bude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi pre daňové
doklady. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi.
Zálohová platba nebude poskytnutá.

10. CENA A SPÓSOB URČENIA CENY

a) Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s uskutočnením
predmetu zákazky.
b) Cena za ponúkané služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
c) Cena musí byť stanovená v EUR s rozdelením na: cena v EUR bez DPH, čiastka DPH v
EUR a celková cena v EUR s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, musí verejného
obstarávateľa na uvedenú skutočnosť písomne upozorniť v predkladanej cenovej
ponuke. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov, platných v čase fakturácie. Zmena sadzby DPH nevyžaduje uzavretie dodatku
k zmluve.
11. OBSAH PONUKY

- cenová ponuka vypracovaná v súlade s touto výzvou, ktorá musí byť potvrdená
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
spôsobom uvedeným v doklade o oprávnení podnikať. Uchádzač k vypracovaniu
ponuky môže použiť formulár v prílohe č. 2 k tejto výzve alebo použije vlastný
formulár, ktorý musí obsahovať všetky požadované údaje uvedené v cit.
formulári.
12. SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK

a) Ponuka môže byť predložená:
- v listinnej podobe v uzatvorenej obálke označenej heslom „Neotvárať - ponuka –
„Zabezpečenie služby – kurz autoškola“ osobne alebo poštou na adresu:
Adresa na doručenie poštou:

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci , Zvonárska 12 , 040 01 Košice.
Adresa na osobné doručenie:
Rada pre poradenstvo v sociálnej práci , Zvonárska 12, 040 01 Košice
Prevádzkové hodiny verejného objednávateľa pre potreby tejto súťaže sú:
Pracovné dni: Pondelok –Piatok od 08,00 do 16,00 hod.

- alebo elektronickou poštou na e - mailovu adresu: benuskova.eva@gmail.com
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín
/t.z. hodina a deň/ doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie
zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky /napr. poštou, kuriérom a pod./. T.z. v momente
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému
obstarávateľovi /nestačí odovzdanie na prepravu/.
Ponuky zaslané po termíne, na inú e-mailovú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady
nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať
podmienky účasti alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa oznámenia, takéto
ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované.
b) Lehota na predloženie ponúk je určená najneskôr do: 12.03.2015. do 10.00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá.
13. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK

Najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH.
Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty
navrhovanej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka
s najnižšou cenou na 1. mieste poradia bude úspešná.
Vyhodnocovacia cena slúži len pre účely vyhodnocovania. Fakturovaná bude suma za
skutočne spotrebovanú mernú jednotku.

14. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

a)

Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači,
ktorí dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah
ponuky uvedené v tejto výzve.

b)

Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení ponúk písomne oznámi úspešnému
uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma. Zároveň ho vyzve na predloženie fotokópie
dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky (nemusí byť
úradne osvedčená) a na rokovanie o zmluvných a obchodných podmienkach. Ostatným
uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi, že boli neúspešní s uvedením dôvodu
neprijatia ich ponuky.

c)

V prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste odmietne uzavrieť
zmluvu, alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej
uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená v lehote do 30 dní odo dňa keď bol na jej

uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom,
ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý
v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená v lehote do
30 dní odo dňa keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže
uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
d)

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk
v prípade že, predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

V Košiciach dňa 26.2.2015
PhDr. Judita Varcholová
riaditeľka RPSP v.r.
Prílohy: 1. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
2. Formulár Cenovej ponuky

Príloha č.1
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

-

Predmet zákazky : „Zabezpečenie služby – kurz autoškola“
služby súvisiace s realizáciou aktivity projektu „Vzdelávanie - profesná príprava“ so zámerom
efektívnejšieho uplatnenia sa na TP a na základe vzdelanostných a osobnostných predpokladov
klientov - CS projektu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v súvislosti so zabezpečením kurzu autoškola –
vodičský preukaz skupiny „B“ v termíne ukončenia kurzu najneskôr do 30.6.2015
v nasledujúcom rozsahu:
Kurz

Predpokladaný
počet záujemcov

Vodičský preukaz skupiny „B“

24

Predpokladaný
minimálny počet
hodín kurzu
50

Príloha č. 2
...........................................................................................................................................................................
Uchádzač
..........................................................

Cenová ponuka
(VZOR)
-

Verejný obstarávateľ: Rada pre poradenstvo v sociálnej práci Zvonárska 12 040 01 Košice
Predmet zákazky : „Zabezpečenie služby – kurz autoškola“
služby súvisiace s realizáciou aktivity projektu „Vzdelávanie - profesná príprava“ so zámerom
efektívnejšieho uplatnenia sa na TP a na základe vzdelanostných a osobnostných predpokladov
klientov - CS projektu
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v súvislosti so zabezpečením kurzu
v nasledujúcom rozsahu:
Kurz

Predpokladaný počet
záujemcov

Vodičský preukaz „B“

24

Predpokladaný
minimálny počet
hodín kurzu
50

Poznámka

Návrh na plnenie kritéria:
Predmet zákazky
Jednotková cena za Sadzba
DPH v Celková
cena
kurz v EUR bez DPH DPH v % EUR
spolu za kurz v
EUR
Vodičský preukaz „B“

Sme-nie sme platcami DPH (neplatný údaj prečiarknuť)
Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu spolu v EUR

V .............................................. dňa: ........................
.....................................................................................
Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutára

