Základná škola s materskou školou ÁrpádaFesztyho
s vyučovacím jazykom maďarským,
Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda,
Ul. športová 7, 947 01 Hurbanovo
Telefón/Fax
+421-035/7602540

www.fesztyalapiskola.sk
fesztyalapiskola@gmail.com

IČO
37861158

Výzva na predloženie ponuky

Zákazka 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 (ďalej len „zákon“)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho
s vyučovacím jazykom maďarským
IČO:
37861158
DIČ:
2021608017
Kontaktná osoba:
Mgr. László Deme, riaditeľ
Sídlo:
Športová 7, 947 01 Hurbanovo
Telefón:
035 7602540
Elektronická pošta:
skola@zssporthe.edu.sk
Internetová adresa:
https://fesztyalapiskola.edupage.org/
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2. Názov projektu: Schools in a changing world - inclusive, innovative and reflexive teaching and
learning - cross border exchange of knowhow
Kód projektu: SKHU/1601/4.1/172
3. Názov zákazky: Projektový manažment
4. Druh zákazky: Služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: 72224000-1
5. Opis zákazky:
Plnenie všetkých úloh projektového manažmentu projektu č.: SKHU/1601/4.1/172. s názvom Schools
in a changing world - inclusive, innovative and reflexive teaching and learning - cross border exchange
of knowhow, re verejného obstarávateľa, vrátane nasledovných činností:
Úlohy súvisiace s projektovou činnosťou a spoluprácou:
- Príprava dokumentov potrebných k uzatvoreniu a úprave subvenčných zmlúv.
- Podpora zostavenia vnútornej organizácie projektového manažmentu žiadateľa, poskytnutie
konzultácií žiadateľovi
- Poskytnutie odbornej pomoci k vytvoreniu vnútorného poriadku projektovej dokumentácie,
koordinácia
- Príprava emailov a požadovaných dokumentov potrebných na komunikáciu so spolupracujúcou
organizáciou
- Kontakt s partnermi zúčastnenými v projekte

Úlohy súvisiace s prípravou celkovo 6 partnerských finančných a finančných správ, ktoré sa
predkladajú FLC každé štyri mesiace:
- Preskúmanie potrebných dokladov na základe kritérií oprávnenosti, pričom uvedie akékoľvek
neoprávnené náklady voči žiadateľovi, zaručujúc dostupnosť všetkých podporných dokumentov.
- Na základe informácií poskytnutých žiadateľovi pripraviť odbornú časť správy v angličtine,
pripraviť finančnú časť správy, a nachystať niektoré podporné dokumenty (napr. Výkazy) pre
žiadateľovi.
- Záverečné spracovanie a predloženie správy
- Odpovedať na vysvetľujúce otázky súvisiace so správou a vyplniť nedostatky, v prípade doložiť
chýbajúce materiály
Úlohy súvisiace s následným sledovaním plnenia administratívnych úloh projektu:
- Zvolanie a vedenie stretnutí projektového manažmentu
- Vytvorenie zápisnice z porady projektového manažmentu. Kontrola plnenia úloh
- Poskytovanie ďalších informácií týkajúcich sa administrácie projektu, poradenstvo
Úlohy súvisiace so zabezpečením zverejnenia projektu:
- Odborné poradenstvo k zabezpečeniu povinnej transparentnosti
- Príprava tlačových správ, článkov, oznamovacích tabúľ
- Spolupráca pri organizovaní podujatí za účasti médií
Úlohy spojené s ukončením projektu:
- Príprava záverečnej odbornej a finančnej správy projektu
- Podpora archivácie projektovej dokumentácie umožňujúcej neskoršiu kontrolu....
- Podpora administratívneho a finančného ukončenia projektu
V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku
s ekvivalentným riešením.

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 500,00 Eur bez DPH
7. Miesto poskytnutia služieb:
Hurbanovo
8. Obhliadka miesta predmetu obstarávania:
Vzhľadom na predmet zákazky obhliadka miesta predmetu zákazky nie je potrebná.
9. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie
10. Možnosť predloženia variantných riešení:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy.
11. Lehota realizácie zákazky:
Od 01/2018 do 08/2019, alebo do riadneho ukončenia projektu.
12. Platobné podmienky/fakturácia:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov projektu Schools in a changing world inclusive, innovative and reflexive teaching and learning - cross border exchange of knowhow.
Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovať
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bezhotovostným stykom na základe vystavených faktúr. Faktúry požadujeme vystaviť po ukončení
každej prepravy. Lehota splatnosti faktúr - požaduje sa minimálne 30 dní od prijatia faktúry.
13. Ponuková cena
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytnutie požadovaného predmetu zákazky uvedená v
ponuke, musí byť vyjadrená v Eur. Cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov SR,
najmä zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
14. Pokyny k predloženiu ponuky:
- cenovú ponuku na celý predmet obstarávania, podľa prílohy č. 1.
- fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať požadovanú službu
- uchádzač preukáže odbornú úroveň personálneho zabezpečenia plnenia predmetu zákazky
prostredníctvom osoby, ktorý má skúsenosti v oblasti projektového manažmentu financovaného
v rámci programu spolupráce Slovenská republika-Maďarsko. Ako dôkazový materiál požadujeme
predložiť zoznam projektov v rámci ktorých uvedená osoba spolupracovala. Uchádzač môže využiť
kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom na adresu:
Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím jazykom maďarským
Športová 7, 947 01 Hurbanovo,
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk .
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej pošty.
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 12.00 hod dňa 22.12.2017.
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú
vyhodnocované.
15. Vyhodnotenie ponúk:
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.
16. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena spolu za celý predmet zákazky. Úspešnou ponukou sa stane
ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa bodu 5. tejto
výzvy - Opis predmetu obstarávania.
17. Podmienky týkajúce sa realizácie zákazky:
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2
obchodného zákonníka.
18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.8.2018
19. Ostatné pokyny a usmernenia:
Z dôvodu, že predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Zmluvy o NFP), bude predávajúci povinný strpieť
výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu zmluvy, kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami.
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
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c)
d)
e)
f)
g)

Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi EÚ.

Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona.
V Hurbanove, 14.12.2017

–––––––––––––––––––––––––––––
Mgr. László Deme
riaditeľ
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Príloha č. 1

Cenová ponuka

Názov zákazky: Projektový manažment
Názov projektu:

Schools in a changing world - inclusive, innovative and reflexive teaching and learning - cross border
exchange of knowhow
Kód projektu: SKHU/1601/4.1/172

Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
E-mail:
P.
č.

M.
j.

Množstvo

1. Projektový manažment

ks

1,00

Spolu bez DPH

Eur

DPH ..... %

Eur

Celkom s DPH

Eur

Názov

J. cena

Cena spolu
bez DPH

slovom....................................................................................................................... EUR
Som platiteľ / Nie som platiteľ DPH.
V ............................dňa ................... 2017
--------------------------------------podpis zodpovednej osoby
a odtlačok pečiatky
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