NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26

Výzva
na predloženie ponuky na dodávku služby

Vec: Žiadosť o cenovú ponuku
Týmto si Vás dovoľujem požiadať
o cenovú ponuku na zákazku s nízkou hodnotou.
(79421200-3 Vypracovanie projektov iných ako pre stavebné práce)
1. Predmet zákazky:
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Národný projekt Rozvoj
Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR.
1.1 Stručný opis zákazky
Predmetom zákazky je vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok ( ďalej len
„žiadosť o NFP“ ) pre Národný projekt Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR,
financovaný v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 1, Opatrenie 1.1
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni.
Výstupom predmetu zákazky bude kompletne spracovaná žiadosť o NFP vrátane:
 kompletného spracovania žiadosti o NFP s vyplnením formulára prostredníctvom
informačného systému ITMS
 kompletného spracovania Opisu projektu
 konzultácií k potrebným prílohám žiadosti o NFP, vrátane zabezpečenia priebežných
konzultácií s vyhlasovateľom výzvy Ministerstvom financií SR
 kompletného spracovania potrebných technických a finančných príloh žiadosti o NFP
 detailného rozpočtu projektu
 kompletizácie žiadosti o NFP v požadovanom počte – 1 originál a 3 kópie (1 kópia pre NKÚ
SR) a zabezpečenie elektronickej verzie žiadosti o NFP a potrebných príloh na
elektronickom nosiči
 prípadné úpravy ktoré môžu vzniknúť v priebehu spracovávania žiadosti o NFP
Výstup musí byť v súlade s príslušnými nariadeniami EÚ (EK), všeobecne záväznými
predpismi SR ako aj s NSRR (Národný strategický referenčný rámec), OPIS (Operačný program
Informatizácia spoločnosti), Príručkou pre žiadateľa o NFP, Externým manuálom pre
informovanosť a publicitu OPIS, výzvou ako aj ďalšími usmerneniami príslušných orgánov
(riadiaci orgán, Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, Centrálny koordinačný
orgán,...) a v súlade s dokumentmi uvedenými v prílohe výzvy.
1.2 Ďalšie informácie
Relevantné informácie sú zverejnené na stránke www.informatizacia.sk.
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Žiadosti o vysvetlenie môžete zasielať do 3.4.2013 na adresu jan.beno@nku.gov.sk
2. Navrhovaný typ zmluvy
Zmluva o dielo, dodanie predmetu zákazky do 60 dní od podpisu zmluvy, najneskôr do
28.6.2013.
3. Podmienky účasti
Oprávnenie podnikať v danej oblasti (doklad – výpis z obchodného registra, resp.
živnostenský list nie starší ako 3 mesiace, alebo platný doklad z ÚVO §128 a §133), predloženie
aspoň 3 referencií v oblasti vypracovania ŽoNFP v oblasti štrukturálnych fondov s úspešným
schválením žiadosti, vrátane jej zadania do ITMS.
4. Miesto dodania
Najvyšší kontrolný úrad SR, Bratislava, Priemyselná 2
5. Návrh kritérií vyhodnotenia ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka (cena, návrh zabezpečenia kvality, komunikačné kanály,
rýchlosť odozvy).
6. Adresa pre doručenie ponuky
Najvyšší kontrolný úrad SR
odbor informatiky
Priemyselná 2
824 73 Bratislava 26
v zalepenej obálke s nápismi „NEOTVÁRAŤ“ a „NP RKIS NKÚ SR“, v termíne
do 8.4.2013 do 10,00 hod.
Miesto dodania služby bude na hore uvedenú adresu.
Splatnosť faktúr do 120 dní po prevzatí diela.
Na dodávku bude uzavretá zmluva o dielo s úspešným uchádzačom, kde budú upravené
ďalšie obchodné vzťahy.
Poznámka:
Pokiaľ navrhujete ďalšie doplnky v podmienkach dodávky, výhodách pre objednávateľa,
Vaše skúsenosti so spracovaním podobných projektov (referencie), uveďte to v sprievodnom liste
k Vašej cenovej ponuke.
Ing. Peter Tábory, v.r.
generálny riaditeľ sekcie stratégie
NKÚ SR
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