Výzva na predloženie cenovej ponuky
Prieskum trhu
1. Identifikácia zadávateľa:
Názov :
Sídlo:
IČO:

Obec Raslavice
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
00322 521

Telefón:
Fax:
E-mail:
dom. stránka

+421 54 / 479 22 22
+421 54 / 488 20 98
starosta@raslavice.sk
www.raslavice.sk

Štatutár:

Marek Rakoš, starosta obce

2. Špecifikácia predmetu zákazky:
Predmet zákazky: Poradenstvo a príprava projektov v oblasti ŠFEÚ.
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti poradenstva, prípravy a
implementácie projektov v oblasti ŠFEÚ na základe špecifických požiadaviek
zadávateľa a konkrétnych potrieb mesta v danej oblasti.
Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný prostredníctvom Prílohy č. 1 Cenový
formulár.
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 990,00 bez DPH
4. Určenie kritéria a spôsob vyhodnotenia ponúk :
Kritériom pre vyhodnotenie je : najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH za dodanie
celého predmetu zákazky, bližšie popísaného v súlade s prílohou č. 1- Cenový formulár.
Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom
stanovenia poradia jednotlivých ponúk, podľa výšky navrhnutej ceny, od najnižšej ceny
po najvyššiu. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na 1.
mieste.
5. Spôsob predloženia ponuky:
Doporučeným listom, osobne alebo e-mailom s jasným určením v predmete- Prieskum
trhu- Poradenstvo a príprava projektov v oblasti ŠFEÚ, resp. osobne, v pracovných
dňoch od 8:00 do 15:00.
Uchádzač predloží:
- Ocenený cenový formulár - Príloha č. 1
- Vyplnený návrh zmluvy

6. Miesto dodania ponuky:
adresa: Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice
7. Kontaktná osoba :
Marek Rakoš
8. Podmienky účasti:
- Uchádzač predloží ponuku- ocenený cenový formulár (Príloha č.1)
- vyplnený návrh zmluvy
9. Lehota na predkladanie cenových ponúk:

09.03.2015

V Raslaviciach, dňa 27.02.2015
Marek Rakoš
starosta obce

Príloha č.1- Cenový formulár
Predmet zákazky: Poradenstvo a príprava projektov v oblasti ŠFEÚ.
Názov
služby/činnosť

Podrobný opis

Monitoring a reporting,
poradenstvo

Poskytovanie pravidelných
informácií o možnostiach
čerpania
finančných mesiac
prostriedkov zo ŠFEÚ.

MJ

Vytypovanie
vhodných
aktivít a ich možnosti
financovania
prostredníctvom
štrukturálnych fondov EÚ,
konzultácie pri príprave
projektového zámeru, pri
riadení projektu.

Príprava projektu

Analýzy a štúdie

Spracovanie
monitorovacej
správy projektu.
Vypracovanie
žiadosti o platbu
Projektový
manažment

Príprava žiadosti o NFP s
prílohami- opis projektu,
rozpočet projektu, práca v
ITMS (vytvorenie
užívateľského konta v
ITMS systéme), príprava a
poskytnutie súčinnosti pri
príprave ďalších povinných
príloh projektu,
expedovanie celého
projektového spisu a
zaslanie na RO.

Vypracovanie analýz:
uskutočniteľnosti,
finančná analýza,
nákladovo-výnosová
analýza.
Spracovanie MS
projektu vrátane príloh,
práca v ITMS.
Spracovanie žiadosti o
platbu s prílohami, práca
v ITMS.

projekt

ks

správa
žiadosť

- projektový manažment
(riadenie celého projektu a Hod.
projektového
tímu
v
súlade so zmluvou o NFP,
so žiadosťou o NFP,
ostatnými
relevantnými

Cena bez DPH

Cena s DPH

právnymi normami),
- finančné riadenie (súlad
realizácie so schváleným
rozpočtom, spracovanie
žiadostí o platbu, žiadostí
o zúčtovanie, kontrola
dodávateľských
faktúr,
finančné
ukončenie
realizácie projektu...),
- monitoring projektu
(spracovanie
monitorovacích správ),
- administrácia projektu
(administratívna agenda
projektu),
- zabezpečenie publicity
projektu.

Cena celkom bez DPH:
Cena celkom s DPH:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
V.............., Dňa.............

....................................................................
štatutárny zástupca

Rámcová zmluva
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov medzí

Poskytovatel'

Názov:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Bankové
spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel. č.:
(ďalej len „poskytovatel"')

Objednávateľ
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárni zástupcovia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Tel. č.:

Obec Raslavice
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Marek Rakoš, starosta obce

(ďalej len „objednávateľ")

Článok I.
Preambula
1. Zmluvné strany v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka uzatvárajú pre potreby
poradenstva pri vypracovaní projektov z fondov EÚ, vypracovania projektov z fondov EU
a implementáciu, kompletný manažment realizácie schválených projektov túto rámcovú zmluvu
(ďalej len „zmluva").
2. Poskytovatel' prehlasuje a zodpovedá objednávateľovi za to, že je oprávnený vykonávať činnosti
a plniť záväzky v zmysle tejto zmluvy, a to v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.

Článok II. Definície pojmov
1. „Predmet zmluvy" je pre účely tejto zmluvy poradenstvo, vypracovanie, implementácia ,
kompletný manažment realizácie schválených projektov z fondov EÚ, ktoré má poskytovatel'
podľa tejto zmluvy zabezpečiť.
2. „Oprávnená osoba" sú pre účely tejto zmluvy fyzické osoby oprávnené konať v mene
objednávateľa a fyzická osoba oprávnená konať v mene poskytovateľa.
3. „Zmluvné strany" je pre účely tejto zmluvy spoločné označenie pre objednávateľa a
poskytovateľa.
4. „Obchodný zákonník" je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.

Článok III.
Predmet zmluvy
1.

2.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pre objednávateľa poradenstvo,
vypracovanie projektov z fondov EÚ: Poradenstvo a príprva projektov v oblasti ŠFEÚ pre
objednávateľa počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť
poskytovatelovi cenu v súlade s touto zmluvou.
Vyššie spomenuté činnosti podľa tejto zmluvy budú realizované na základe písomných
objednávok objednávateľa počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

Článok IV.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za poskytnutie služieb je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnutie služieb je určená na základe cenového
formulára, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy a to za nasledovné služby:

 Monitoring a reporting o možnostiach čerpania euro fondov- poskytovanie pravidelných
informácií.
 Vytypovanie vhodných aktivít a ich možnosti financovania prostredníctvom štrukturálnych
fondov EÚ.
 Konzultácia pri spracovaní projektového zámeru - relevancia s konkrétnym operačným
programom, oprávnenosť aktivít, oprávnenosť žiadateľa.

 Vypracovanie projektu: Príprava žiadosti o NFP s prílohami- opis projektu, rozpočet projektu,
práca v ITMS (vytvorenie užívateľského konta v ITMS systéme), príprava a poskytnutie
súčinnosti pri príprave ďalších povinných príloh projektu- potvrdenia SP, zdravotných
poisťovní, daňového úradu a pod. ( tvorba potrebných žiadostí a následná kontrola vydaných
potvrdení).
 Analýzy a štúdie- štúdia uskutočniteľnosti, finančná analýza, nákladovo - výnosová analýza)
 implementácia projektov (projektový manažment, spracovanie monitorovacích správ, žiadostí
o platbu)

3.

4.
5.
6.

7.

Celkový maximálny finančný limit pre objednávky za poskytnuté služby podľa bodu 2. tohto
článku uzatvorené počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy je: 19 990,00 EUR bez DPH (slovom:
devätnásťtisícdeväťsto EUR s DPH).
V cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa spojené s predmetom tejto zmluvy.
Na základe objednávky objednávateľa vystaví poskytovatel' faktúru po zrealizovaní konkrétnej
poskytnutej služby a doručí ju objednávateľovi v dvoch výtlačkoch.
Faktúra musí obsahovať podstatné náležitosti uvedené v § 74 ods.1 zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez
zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna alebo neúplná, a to najneskôr v deň jej splatnosti.
Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začne
plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento
účel sa za deň úhrady považuje deň odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa.

Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovatel' je povinný pri poskytovaní predmetu zmluvy konať s potrebnou odbornou
starostlivosťou a v súlade s platnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi.
2. V prípade, ak poskytovatel' zabezpečuje činnosti podľa tejto zmluvy prostredníctvom tretích osôb,
poskytovatel' zodpovedá objednávateľovi osobne za ich riadne vykonanie.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú k vzájomnému spolupôsobeniu a zaväzujú sa vzájomne informovať o
akýchkoľvek zmenách súvisiacich s predmetom tejto zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný poskytovateľovi poskytnúť včas všetky pokyny, písomnosti, informácie,
prípadne iné podklady, ktoré sú potrebné na zabezpečenie predmetu zmluvy. Objednávateľ
zodpovedá poskytovateľovi za obsah, správnosť a úplnosť poskytnutých podkladov.

Článok VI.
Dôverné informácie
1. Všetky informácie a údaje, či už v písomnej, ústnej alebo elektronickej podobe, ktoré sa týkajú
tejto zmluvy, jej zmluvných strán, vrátane kópii akejkoľvek dokumentácie súvisiacej s touto
zmluvou, ktoré boli sprístupnené zmluvným stranám alebo ich zástupcom, či už pred uzatvorením
alebo po uzatvorení tejto zmluvy, ako aj ostatné údaje označené ako „dôverné" sa považujú za
dôverné informácie s výnimkou informácií alebo údajov, ktoré:
1.1. sú verejne dostupné alebo sa stanú všeobecne známe na základe plnenia zmluvy,
1.2. sa niektorej zmluvnej strane sprístupnia zo zdroja, ktorým nie je druhá zmluvná strana, čo
bude preukázateľné na základe písomných záznamov, alebo iného primeraného dôkazu,
1.3. mala zmluvná strana k dispozícii už pred ich prevzatím od druhej zmluvnej strany a neviazali

sa na ne žiadne obmedzenia ohľadom ich použitia, alebo zverejnenia.
2. Dôverné informácie sa budú uchovávať v tajnosti a nebudú sa poskytovať tretím stranám,
reprodukovať alebo iným spôsobom zverejňovať, s výnimkou:
2.1 prípadu, keď získa predchádzajúci písomný súhlas druhej zmluvnej strany, alebo
2.2 prípadu poskytnutia príslušnej informácie štátnemu alebo inému orgánu na splnenie
povinnosti vyplývajúcej zo zákona.
3. Každá zmluvná strana bude zabezpečovať, aby akákoľvek osoba, ktorej dôverné informácie
oprávnene sprístupní, dodržala svoj záväzok mlčanlivosti v zmysle podmienok tohto článku.

Článok VII.
Komunikácia zmluvných strán
1. Všetky právne úkony smerujúce k zmene alebo zrušeniu tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu.
2. Emailová korešpondencia zmluvných strán obsahujúca oznámenie, požiadavku alebo súhlas,
ktoré budú mať zásadný vplyv na predmet zmluvy, bude potvrdená originálom doručeným poštou
podpísaným oboma zástupcami zmluvných strán.
3. Zmluvné strany budú používať kontaktné adresy, ktoré sú uvedené ako sídla zmluvných strán.

Článok VIII.
Odstúpenie od zmluvy
1.

2.

Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvných
povinností a v ostatných prípadoch stanovených v Obchodnom zákonníku. Odstúpenie od zmluvy
musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné a v odstúpení musí byť uvedený
dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú
dňom, kedy bude písomné oznámenie o odstúpení doručené druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany môžu túto dohodu ukončiť písomnou dohodou alebo výpoveďou, a to aj bez
uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Vypovedaním zmluvy nie je ku dňu skončenia dotknutá pomerná časť ceny podľa článku IV. bod
2. tejto zmluvy, ktorá sa považuje za oprávnené vynaložené výdavky poskytovateľa.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do 31.12.2017 alebo do vyčerpania finančného limitu
stanoveného v článku IV. bod 3. tejto zmluvy.
2. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená na základe dohody zmluvných strán iba formou
písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
4. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo sa
stanú neplatnými po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dva rovnopisy.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu uzatvoriť, túto zmluvu si pred jej
podpísaním prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli a zmluvu uzatvárajú na základe
ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú

svojím podpisom na tejto zmluve.

V ..............................................

V.......................................

Za objednávateľa;

Za poskytovateľa:

starosta obce

titul, meno, priezvisko, funkcia

