Obecný úrad Šumiac, Jegorovova 414, 976 71 Šumiac

VÝZVA
na predloženie ponuky v prieskume trhu v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Obecný úrad Šumiac
Jegorova 414
97671 Šumiac
Kontaktná osoba:
Ing. Matej Meľo
Emailová adresa: matej.melo@sumiac.sk
Telefónne číslo: 0918 166 047
2. PREDMET ZÁKAZKY
2.1 Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je nezávislé, objektívne a odborné vykonanie právneho auditu a iných služieb pre obec
Šumiac. Podrobný opis predmetu zákazky je stanovený v prílohe č. 1.
2.2 Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
79100000-5 – Právne služby

3. PODMIENKY PLNENIA
3.1 Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude vystavená objednávka na úspešného uchádzača.
3.2 Miesto plnenia: Obecný úrad Šumiac, Jegorova 414, 97671 Šumiac
3.3 Lehota plnenia: do 60 pracovných dní od vystavenia objednávky.
3.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 6 500,00 EUR bez DPH.

4. Podmienky účasti pre uchádzačov
4.1 Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia:
Požaduje sa predloženie čestného vyhlásenia podpísaného oprávnenou osobou uchádzača, že uchádzač spĺňa
podmienky osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. (Príloha č.2 „Výzvy na
predloženie ponuky“)
4.2 Uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami zákazky predložením Čestného vyhlásenia podpísaného
oprávnenou osobou uchádzača, ktoré je uvedené v Prílohe č.2 týchto podmienok zákazky.

5. OBSAH PONUKY
5.1

Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:
- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača podľa bodu 4 týchto podmienok
zákazky:

•
•

Čestné vyhlásenie týkajúce sa splnenia podmienok osobného postavenia v zmysle § 32 ods.1
písm. e) a f) zákona.
Čestné vyhlásenie k podmienkam zákazky

- vyplnená a oprávnenou osobou podpísaná Príloha č.3 „Formulár pre prieskum trhu“;
- vyplnené a oprávnenou osobou podpísaná Príloha č.4 „Obchodné podmienky plnenia predmetu
zákazky“

5.2 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov:
• čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov,
• plnomocenstvo, v ktorom uchádzač preukazuje splnomocnenie pre konanie v mene skupiny
dodávateľov.
5.3 V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, verejný
obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať v mene
uchádzača.
5.4 V prípade, ak uchádzač/poskytovateľ ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení
zmluvného vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej maximálnej ceny predmetu zákazky, tej.
v prípade zmeny postavenia uchádzača/poskytovateľ na platcu DPH sú ním predložené ceny konečné a
nemenné a budú považované za ceny na úrovni s DPH.
6. LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
6.1 Uchádzač doručí ponuku na mailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa podľa bodu 1 týchto
podmienok zákazky.
6.2 Spôsob doručenia: elektronicky prostredníctvom e-mailu: matej.melo@sumiac.sk
6.3 Lehota na doručenie ponúk je do 25.01.2019 do 10:00 hod.
6.4 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.05.2019

7. OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK
7.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré
7.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 5 týchto podmienok zákazky
7.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených v týchto podmienkach.
7.2 Ponuky predložené po termíne na predkladanie ponúk nebudú akceptované, t.j. nebudú zaradené do procesu
vyhodnocovania ponúk.
7.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto podmienkach a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné ponuky uchádzačov budú z prieskumu trhu
vylúčené.
7.4 Hodnotenie splnenia podmienok uvedených v bode 4 bude založené na posúdení predložených dokladov.
Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti,
alebo nebude spĺňať podmienky účasti, bude z prieskumu trhu vylúčený.
7.5 V prípade nejasnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany verejného
obstarávateľa, bude uchádzač elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie svojej ponuky v lehote
určenej verejným obstarávateľom.
7.6 Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným obstarávateľom vo
výzve podľa bodu 7.5, alebo predložené vysvetlenie nie je dostatočné, jeho ponuka bude z prieskumu trhu
vylúčená.

8. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
8.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 7.1 a 7.3 a neboli z prieskumu
trhu vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk uvedeného v bode 8.2
a v Prílohe č.5 týchto podmienok.
8.2 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je:
Kritérium
Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
8.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
8.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky prieskumu trhu.
8.5 Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom , ktorí predložili ponuky v lehote na
predkladanie ponúk v lehote viazanosti ponúk.
8.6 Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky .
8.7 Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti
so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

9.

OBCHODNÉ PODMIENKY

9.1 Plnenie bude vykonávané na základe objednávky vystavenej na úspešného uchádzača a v súlade
s obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky, ktoré tvoria prílohu č.4 „Výzvy na predloženie
ponuky“.
9.2 O ďalšom postupe bude uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote viazanosti ponúk.
10.

ZRUŠENIE SÚŤAŽE

10.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu.

11.

DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie
o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
11.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
11.3 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Šumiaci, dňa 21.01.2019
PhDr. Jarmila Gordanová
Starosta OÚ Šumiac

Zoznam príloh:
Príloha č.1:
Príloha č.2:
Príloha č.3:
Príloha č.4:
Príloha č.5:

Podrobný opis predmetu zákazky
Čestné vyhlásenia
Formulár pre prieskum trhu
Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky
Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny

PRÍLOHA Č.1: PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je nezávislé, objektívne a odborné vykonanie právneho auditu a iných služieb pre obec
Šumiac.
Miesto realizácie:
Obecný úrad Šumiac, Jegorova 414, 97671 Šumiac

Poskytovateľ vykoná pre obstarávateľa právny audit v rozsahu:
1) Právny audit zmluvnej dokumentácie za obdobie 2010 – 2018
2) Právny audit obstarania výstavby čističky
3) Právny audit obstarania modernizácie kotolne
4) Právny audit obstarania rekonštrukcie základnej školy
5) Právny audit obstarania rekonštrukcie obecných domov (knižnica, pošta)
6) Právny audit daňovej agendy
7) Právny audit – reorganizácia obecného úradu
8) Právny audit – pracovno-právne vzťahy
9) Potreba BOZP
10) Právny audit predaja nehnuteľného majetku
11) Ochrana osobných údajov
12) Iné
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť plnenie predmetu zákazky (predloženie 1 záverečnej správy) do 60
pracovných dní odo dňa účinnosti objednávky na poskytnutie služieb.
Poskytovateľ služby preverí a zhodnotí závery vyvodené z dôkazov, ktoré získal počas vykonávania auditu. Zistený
stav poskytovateľ služby opíše v záverečnej správe so zameraním sa na nevýhodné alebo rizikové zmluvy a na iné
pochybenia, v ktorej budú zachytené zistenia, ako aj návrh na ich nápravu, riešenie, resp. odstránenie.
Poskytovateľ môže v jednom prípade navrhnúť aj viacero alternatívnych riešení jedného konkrétneho prípadu /
riešenia, / zistenia.

PRÍLOHA Č.2: ČESTNÉ VYHLÁSENIA
Obchodné meno:
Sídlo/ miesto podnikania:
IČO:

Čestné vyhlásenie
k podmienkam zákazky
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami zákazky na predmet: „Právny audit“, ktoré určil verejný
obstarávateľ v podmienkach zákazky.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá
ponuku ani nebudeme vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača, ktorý predkladá ponuku.

V............................ dňa...................................

...................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v obchodných záväzkových vzťahov.
1

Čestné vyhlásenie
o vytvorení skupiny dodávateľov
( uchádzač predloží ak sa uplatňuje)
1. Podpísaní zástupcovia dodávateľov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom
predloženia ponuky v prieskume trhu na predmet zákazky „Právny audit“ predkladáme spoločnú ponuku.
Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov:

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude verejným obstarávateľom prijatá, súhlasíme, aby
objednávka bola vystavená na splnomocneného zástupcu skupiny dodávateľov, ktorým je
.....................................
3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si
vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto
vyhlásení v zmysle Podmienok zákazky (vylúčenie z prieskumu trhu), vrátane zodpovednosti za škodu
spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných
v Slovenskej republike.

V ................................. dňa........................
Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania
IČO

..................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania
IČO

..................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v obchodných záväzkových vzťahov
1

Čestné vyhlásenie

Obchodné meno:
Sídlo/ miesto podnikania:
IČO:

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti – podmienky osobného postavenia podľa zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v celom rozsahu podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona.
Čestné vyhlásenie predkladáme v rámci preukázania podmienok účasti v zadávanej zákazke s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov „Právny audit“.

V............................ dňa...................................

...................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v obchodných záväzkových vzťahov.

PRÍLOHA Č.3: FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU
Obec Šumiac
Jegorovova 414, 976 71 Šumiac
FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU
na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Žiadame Vás o vypracovanie záväznej ponuky na predmet zákazky:

Identifikačné údaje uchádzača

„Právny audit“

vyplní uchádzač

Opis a rozsah predmetu zákazky
Názov:

Predmetom tohto prieskumu je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá zabezpečí
plnenie predmetu zákazky.

Sídlo:

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 „Výzvy na
predloženie ponuky“.

IČO:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:

Kritérium pre hodnotenie ponúk je celková cena za celý predmet zákazky v EUR
s DPH.

Telefón:
Email:

Miesto realizácie predmetu zákazky:

Obecný úrad Šumiac, Jegorova 414, 97671 Šumiac

Termín plnenia predmetu zákazky:

Uvedený v prílohe č. 4 „Výzvy na predloženie ponuky“
Ing. Matej Meľo,
e-mail: matej.melo@sumiac.sk, tel.: 0918166047

Kontaktná osoba pre prieskum trhu:
Podmienky účasti:

Špecifikované v bode č. 4 „Výzvy na predloženie ponuky“

Predpokladaná hodnota zákazky:

6 500,00 EUR bez DPH

NÁVRH NA PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY

Položka

Celková cena predmetu zákazky v EUR
bez DPH

Cena pre vyhodnotenie ponúk s DPH /
Celková cena predmetu zákazky v EUR
s DPH*

„Právny audit“

Vyplní uchádzač

Vyplní uchádzač

Vyplní uchádzač

..............................................
Podpis oprávnenej osoby uchádzača

Záväzná platnosť ponuky do:
Termín na doručenie ponúk:
Spôsob predkladania ponúk:
Vašu záväznú ponuku nám zašlite na
adresu:

Vyplní uchádzač

............................

dátum

31.05.2019
25.01.2019 do 10:00 hod.
elektronicky – prostredníctvom e-mailu
matej.melo@sumiac.sk

Poznámka:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk.
* Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s dodaním / realizáciou predmetu zákazky.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov.
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tomto formulári pre prieskum trhu.
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok prieskumu
trhu alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

PRÍLOHA Č.4: OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená na základe objednávky.

Predmet objednávky:
Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať celý rozsah predmetu zákazky, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č.1.
Cena objednávky
Celková cena objednávky je Vyplní uchádzač EUR bez DPH, t.j. Vyplní uchádzač EUR s DPH za celý predmet
zákazky v súlade s predloženým rozpisom celkovej ceny za celý predmet zákazky.
Cena zahŕňa všetky náklady poskytovateľa, vrátane všetkých hotových výdavkov, ktoré poskytovateľ vynaloží v
súvislosti s dohodnutou činnosťou.
Podmienky plnenia
Lehota plnenia do 60 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti objednávky.
Platobné podmienky
Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená poskytovateľom po splnení predmetu objednávky. Lehota splatnosti
vystavenej faktúry je 30 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú
uvedené údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle
platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne
plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
Spoločné ustanovenia
1.Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať dohodnutú činnosť včas, čestne a svedomito s vynaložením odbornej
starostlivosti tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy objednávateľa za dôsledného využívania všetkých
zákonných prostriedkov a v súlade s pokynmi objednávateľa. Poskytovateľ je v prípade pochybností o obsahu
pokynu povinný vyžiadať si jednoznačné stanovisko objednávateľa.
2. Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi objednávateľa pokiaľ sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi
predpismi alebo dobrými mravmi, rovnako nie je viazaný pokynmi objednávateľa, ak ide o obsah právneho názoru.
3. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku nesprávneho výkonu
dohodnutej činnosti dodávateľom. V prípade, že objednávateľ napriek upozorneniu poskytovateľa trvá na splnení
pokynov, poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v tejto príčinnej súvislosti.
4.Poskytovateľ je povinný zaobchádzať s dokladmi získanými od objednávateľa tak, aby nedošlo k ich strate alebo
znehodnoteniu. Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa robiť
akékoľvek kópie alebo iné obrazové záznamy.
5. Poskytovateľ je povinný so všetkými informáciami a dokumentmi získanými pri výkone dohodnutej činnosti
zaobchádzať ako s dôvernými.

………………………………….
Dátum: ……………….

podpis oprávnenej osoby uchádzača

PRÍLOHA Č.5: SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ A SPÔSOB URČENIA CENY

Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré neboli z prieskumu trhu
vylúčené. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria:
Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predložil/požaduje najnižšiu (celkovú) cenu za uskutočneniepredmetu zákazky
v EUR s DPH. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 1 po x, kde x je počet
uchádzačov.
Uchádzač celkovú ponúkanú cenu uvedie do „Formulára pre prieskum trhu“- Príloha č.3, ktorý je súčasťou
„Výzvy na predloženie ponuky“ a bude pripojený aj ako samostatný dokument.

SPÔSOB URČENIA CENY:
•

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú cenu za celý predmet
zákazky.

•

Celková cena musí byť stanovená v mene Euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo poplatkov).
Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta.

•

Celková cena uvedená v ponuke uchádzača bude cena konečná, ktorá musí zahŕňať všetky náklady uchádzača
na riadne zhotovenie diela/predmetu zákazky.

