
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

vvzvA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Jednoduchá zákazka na zabezpečenie služieb
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní" )

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Názov: Centrum účelových zariadení
Adresa: Rekreačná 13, 921 Ol Piešťany
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): www.cuz.sk
Kontaktná osoba: JUDr. Ján Dubovec
Telefón: 033/7622393
Fax: 033/7621127
E-mail: signalpiestany@gmail.com

II. OPIS
Názov zákazky:
Technická asistencia pri ďalšej realizácii projektu na zavedenie výroby plastových okien a
dverí
Druh zákazky:
Služba
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predložiť ponuka na celý predmet zákazky
Hlavné miesto poskytovania služieb:
Svidník, Bratislava
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je:
Poradenstvo a organizácia realizácie projektu na zavedenie výroby plastových okien a dverí.
Činnosť poradcu zahŕňa koordináciu pri zavádzaní výroby, organizácií a realizácií verejného
obstarávania na jednotlivých dodávateľov technológií a materiálov pre výrobu plastových
okien a dverí. Koordinácia dotknutých organizácií a dodávateľov v následnom členení
aktivít. :

Aktivity:

1) koordinácia zavádzania výrobnej linky,
2) koordinácia personálneho zabezpečenia výroby a montážnych skupín,
3) organizácia dodávateľskej štruktúry.
4) Komunikácia a reportyz priebehu zavádzania výroby.



III. Administratívne informácie

Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 7.3.2016
Čas: 12:00 hod.

Spôsob predkladania ponúk: elektronicky na email valentova.signal@gmail.com

Predpokladaná hodnota zákazky:
V rozsahu finančného limitu stanoveného pre jednoduchú zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní počas roku 2016, tzn. 20000 € bez DPH.

IV. Podmienky účasti

podmienky účasti:
l. Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia podľa § 26. ods. l písm. f)

zákona o verejnom obstarávaní

Doklad o oprávnení poskytovať službu

2. Podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28
ods. l písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie zoznamu poskytnutých služieb za predchádzajúce
tri roky doplneným potvrdeniami o kvalite poskytnutia služieb s uvedením cien, lehôt
dodania a odberateľov;
k odberateľom:

bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dokladom je odberateľom
potvrdená referenci a obsahujúca údaje podľa § 9a ods. 2 písm. a), b), c), d), ag)
zákona v nadväznosti na § 155m ods. II zákona;

bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona, dôkaz
o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie záujemca nemá k dispozícii,
vyhlásením záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie
alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli poskytnuté.

Zoznamom služieb musí záujemca preukázať, že za rozhodné obdobie, tj. v rokoch 2013,
2014 a 2015 zrealizoval minimálne l službu/projekt, rovnakého alebo podobného charakteru
ako je predmet zákazky v celkovej hodnote 19 OOO€bez DPH

3. Podmienky účasti na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28
ods. l písm. g) zákona o verejnom obstarávaní



Verejný obstarávateľ požaduje predloženie údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo
odbornej kvalifikácií riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za

I

poskytnutie služby nasledovne:

Minimálne 5 - ročná preukázateľná odborná prax v oblasti rovnakej alebo podobnej
ako je predmet zákazky, preukázaná profesijným životopisom, alebo
Minimálne 5 preukázateľných profesionálnych praktických skúseností v oblasti
technická asistencia pri ďalšej realizácii projektu na zavedenie výroby plastových
okien preukázaných zoznamom profesionálnych praktických skúseností

V. Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
1) Najnižšia cena za predmet zákazky

Položka
Cena v € bez Cena v €

DPH s DPH
1.1. Fixná cena projektu

VYHODNOTENIE VÁH JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ:
1. Najnižšia cena za predmet zákazky 100%

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Trvanie zákazky:
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka/y na poskytnutie požadovaných služieb.
Maximálna cena zákazky 20 000 € bez DPH (Fixná cena projektu)

VII. Iné informácie týkajúce sa zákazky
• Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného

obstarávateľa. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku na základe vystavenej objednávky.

• Po vyhodnotení ponúk budú uchádzači informovaní o výsledku vyhodnotenia ponúk
elektronicky, cestou e-mailovej komunikácie.

Dátum odoslania výzvy:25.2.2016


