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

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Najvyšší kontrolný úrad SR
IČO: 30844878
Sídlo: Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
Kontaktná osoba: Ing. Mariana Dudášová
Telefón: 02/50114503
Elektronická pošta: mariana.dudasova@nku.gov.sk
Internetová adresa: www.nku.gov.sk

2.

Predmet zákazky
Služba - Realizácia procesu verejného obstarávania

3.

Opis predmetu zákazky (podrobné vymedzenie predmetu zákazky)
Realizácia procesu verejného obstarávania (7 podlimitných zákaziek) pozostávajúca
z vypracovania súťažných podkladov vrátane zmluvy, zverejnenia všetkých potrebných
informácií v IS ÚVO, zabezpečenie kompletnej administrácie súvisiacej s priebehom
súťaží a riešením prípadných revíznych postupov.
Predmetom zákazky je realizácia procesov verejného obstarávania s cieľom
dosiahnutia jeho maximálnej efektívnosti (úspory výdavkov) pri dodržiavaní všetkých
relevantných prameňov práva (právne predpisy Slovenskej republiky, právo EÚ,
rozhodovacia prax Úradu pre verejné obstarávania atď.). Realizácia 7 podlimitných
zákaziek pozostáva z vypracovania súťažných podkladov vrátane zmluvy, zverejnenia
všetkých potrebných informácií v IS ÚVO, zabezpečenie kompletnej administrácie
súvisiacej s priebehom súťaží a riešením prípadných revíznych postupov.

4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie

5.

Typ zmluva/objednávka
Zmluva

6.

Miesto plnenia predmetu zmluvy
Bratislava

7.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky
do 20 000,-€ bez DPH

8.

Hlavné podmienky financovania
Financované z rozpočtu kapitoly (prostriedky štátneho rozpočtu)
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9.

Podmienky účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Odôvodnenie: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný
obstarávateľ v súlade s ustanovením § 26 zákona o verejnom obstarávaní vzhľadom
na charakter poskytujúcich služieb.
Ekonomické a finančné postavenie sa nevyžaduje.
Odborná spôsobilosť: Uchádzač preukazuje
nasledujúcimi dokumentmi a informáciami:

splnenie

odbornej

spôsobilosti

1. zoznam poskytnutých služieb – realizácie postupov verejných súťaží vo verejnom
obstarávaní v oblasti malých stavebných úprav (v hodnote min. 80 000 €) a
nákupu automobilov (v hodnote min. 40 000 €) za predchádzajúce tri roky (2011,
2012 a 2013) v celkovej hodnote, doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia
služieb s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Potvrdením je vyhlásenie
uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim
ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané. Zoznamom
poskytnutých služieb uchádzač musí preukázať.
Odôvodnenie
primeranosti:
Zoznam
úspešne
poskytnutých
služieb
(realizovaných zmlúv) v oblasti realizácie služieb vo verejnom obstarávaní má
garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúseností
uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky.
2. údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby.
Riadiaci pracovník/pracovníci musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie
II. stupňa. Túto podmienku účasti uchádzač preukáže dokladom o dosiahnutom
vysokoškolskom vzdelaní (nevyžaduje sa predloženie originálu alebo úradne
osvedčenej kópie) riadiaceho pracovníka/pracovníkov. Minimálne 10 rokov praxe
vo verejnom obstarávaní, pri obstarávaní tovarov, služieb alebo stavebných prác,
v súlade s platnými právnymi predpismi. Túto podmienku účasti uchádzač
preukáže profesijným životopisom riadiaceho pracovníka /pracovníkov.
Skúsenosť s riadením, resp. realizáciou zadávania minimálne 5 podlimitných
zákaziek (z toho aspoň 1 týkajúca sa stavebných prác, aspoň 1 týkajúca sa
nákupu služieb mobilných operátorov, nákup osobných automobilov) na strane
verejného obstarávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Túto
podmienku účasti uchádzač preukáže čestným vyhlásením pracovníka spolu s
uvedením zoznamu zákaziek (vrátane údajov umožňujúcich ich identifikáciu ako
napríklad č. Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania z Vestníka
verejného obstarávania), ktorých obstarávanie riadil. Profesijný životopis musí
byť spracovaný minimálne v nižšie uvedenej štruktúre:
a)
b)
c)
d)
e)

meno a priezvisko riadiaceho pracovníka,
dosiahnuté vzdelanie,
akademický titul,
súčasná pracovná pozícia,
kvalifikácia vzťahujúca sa k predmetu obstarávania,
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f) prehľad profesijnej praxe vzťahujúcej sa k plneniu predmetu
obstarávania,
g) realizované referenčné zákazky s uvedením minimálne názvu zákazky,
stručného opisu zákazky, pozíciu pracovníka pri realizácii zákazky,
názvu objednávateľa zákazky a osoby na strane poskytovateľa alebo
objednávateľa zákazky, u ktorej si je možné uvádzané informácie
overiť,
h) vlastnoručný podpis.
Odôvodnenie primeranosti: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácií riadiacich zamestnancov majú preukázať schopnosť uchádzača
poskytovať jednotlivé dielčie odborné služby (činnosti), ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou predmetu zákazky, a zabezpečiť ich kvalitu na požadovanej
profesionálnej úrovni.
10.

Obsah cenovej ponuky
Predložená cenová ponuka musí obsahovať cenu bez DPH za predmet zákazky, cenu
s DPH a všetky dokumenty, ktoré sú uvedené v bode 9 tejto výzvy týkajúce sa
podmienok účasti. V prípade, že uchádzať nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť
v predloženej cenovej ponuke.

11.

Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk
Lehota na predkladanie cenových ponúk – dátum: 16.5.2014
čas: do 13h
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:
Názov: Najvyšší kontrolný úrad SR
Adresa: Priemyselná 2
Obec (mesto): Bratislava
PSČ: 824 73
Kontaktná osoba: Ing. Mariana Dudášová
Telefón: 02/50114503
Elektronická pošta: mariana.dudasova@nku.gov.sk
Cenovú ponuku je možné predložiť v papierovej podobe osobne do podateľne NKÚ SR
na vyššie uvedenej adrese resp. poštou (rozhodujúci je dátum doručenia) alebo
v elektronickej podobe e-mailom na vyššie uvedenú mailovu adresu. Cenovú ponuku
predkladajte prosím len jedným spôsobom (buď v papierovej podobe alebo
v elektronickej podobe). Cenovú ponuku označte pojmom „NEOTVÁRAŤ“ – VO realizácia procesu VO.
Kritériá na hodnotenie cenových ponúk
Kritériom na hodnotenie cenových ponúk je najnižšia cena.
Elektronická aukcia
Nie
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk
Bude oznámené všetkým uchádzačom.
Zodpovedná osoba
Ing. Mariana Dudášová

12.
13.
14.
15.
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