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Predmet zákazky "Odborné služby pri implementácii projektu "Podpora zvyšovania
kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre"
Výzva na predloženie ponuky

Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre ako verejný obstarávate!' podl'a § 6 ods. 1
písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej ako "zákon") predkladá podl'a § 9 ods. 9 zákona
výzvu na predloženie ponuky
1.

Identifikácia verejného obstarávatel'a:
Úradný názov: Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra
IČO: OO 397 482
IČ DPH: SK2021252827
Štatutárny orgán: Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor
Splnomocnený zástupca pre projekt "Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte
záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre": Ing. Klaudia Halászová, PhD., projektový
manažér
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000469847/8180
Kontaktná
osoba
pre
verejné
obstarávanie:
Bc.
Iveta
Kružlíková,
email:
iveta. kruzlikova@uniag.sk

2.

Predmet zákazky: Odborné služby pri implementácii projektu "Podpora zvyšovania kvality
vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre"
2.1. Druh zákazky: služba
2.2. Spoločný slovník verejného obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 79410000-1 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
79421000-1 Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce
Kategória služby: 11. Poradenstvo pre manažment a súvisiace služby
2.3. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 19 826,66 € bez DPH.

-

3. Miesto a lehota plnenia:
3.1. Miesto plnenia: Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
3.2. Lehota trvania zmluvy: doba určitá, t.j. do splnenia poslednej povinnosti súvisiacej s projektom
"Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v
Nitre", kód ITMS 26110230094, t.j. do 30.09.2015
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4. Typ zmluvy:
4.1. Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí služby podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka na dobu
určitú.

4.2.

Víťazný uchádzač

bude vyzvaný k podpisu zmluvy v súlade s výzvou na prekladanie ponúk.
Návrh zmluvy je prílohou tejto výzvy.
4.3. Zmluva bude uzatvorená po schválení postupu verejného obstarávania poskytovatel'om NFP.
5. Opis predmetu zákazky:
5.1. Predmetom zákazky sú Odborné služby pri implementácii projektu "Podpora zvyšovania
kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre" kód
ITMS 26110230094 v nasledovnom rozsahu:
5.1.1 Manažér monitoringu.
Služba pozostáva z nasledovných úkonov a činností:
• spracovanie záverečnej monitorovacej správy podl'a platnej metodiky Riadiaceho orgánu,
• spracovanie priebežných monitorovacích správ podl'a platnej metodiky Riadiaceho orgánu,
• monitorovacie aktivity súvisiace s projektom, sledovanie dopadov projektu
Predpokladaný počet odpracovaných hodín je 690.
5.1.2 Asistent projektového manažéra.
Služba pozostáva z nasledovných úkonov a činností:
• vykonávanie pomocných prác súvisiacich s dohliadaním na úspešnú implementáciu
projektu, propagáciu, administráciu a zúčtovanie projektu,
• asistovať pri úspešnom vedení projektového tímu pracujúceho na projekte.
Predpokladaný počet odpracovaných hodín je 830.
Predmetné služby budú realizované v rámci implementácie projektu podporeného z operačného
programu Vzdelávanie realizovaného na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, ktorú verejný obstarávate!' uzatvoril s Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ:
• Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 017/2013/1.2/0PV, ITMS kód
projektu 26110230094 zo dňa 25.07.2013 platná do ukončenia realizácie aktivít projektu, t.j.
do 30.09.2015
6. Spôsob určenia ceny:
6.1. Cena musí byť stanovená podl'a zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
6.2. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách, zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
6.3. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za jednotlivé časti predmetu zákazky podl'a
popisu v časti súťažných podkladov B. Opis predmetu zákazky
6.4. Ak je uchádzač platitel'om dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
•
navrhovaná cena za osobohodinu bez DPH,
• sadzba DPH a výška DPH,
•
navrhovaná cena za osobohodinu vrátane DPH.
Uchádzač zároveň uvedie cenu za predpokladané množstvo osobohodín spolu
6.5. Ak uchádzač nie je platitel'om DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platitel'om DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
6.6. Uchádzač bude pri tvorbe ceny postupovať podl'a prílohy č. 2 k súťažným podkladom - ocení
tabul'ku uvedenú v prílohe.
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7. Podmienky účasti:
7.1. Doklad o oprávnení poskytovať službu (fotokópiu)
7.2. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne
osôb zodpovedných za poskytnutie služby nasledovne:
a) Manažér monitoringu: musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie ll. stupňa, preukazuje
fotokópiou vysokoškolského diplomu.
b) Asistent projektového manažéra: musí mať minimálne vysokoškolské vzdelanie ll. stupňa,
preukazuje fotokópiou vysokoškolského diplomu.
Uchádzač
predloží zoznam osôb, ktoré budú zodpovedné za poskytované služby
s požadovanými údajmi tak, aby bolo zrejmé, ktorá osoba bude vykonávať Manažéra Monitoringu
a ktorá Asistenta projektového manažéra.
8. Spôsob spracovania ponuky a termín jej predloženia
8.1. Verejný obstarávate!" požaduje, aby uchádzač v rámci svojej ponuky spracovanej v slovenskom
alebo českom jazyku predložil:
-doklady a dokumenty podl'a bodu 7 tejto výzvy
-cenovú ponuku vrátane opisu predmetu ponuky v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto výzve
- návrh Zmluvy o poskytnutí služby v jednom vyhotovení - podpísaný
8.2.

Uchádzač

predkladá ponuku v písomnej forme v uzavretom obale osobne alebo poštovou
zásielkou na adresu verejného obstarávatel'a a v lehote na predkladanie ponúk. Obal ponuky
musí obsahovať nasledovné údaje:
- adresu verejného obstarávatel'a;
- adresu záujemcu.
- obal musí byť označený heslom súťaže "Odborné služby pri implementácii projektu FZKI"
8.3. Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu: Slovenská
pol'nohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra, útvar právny
a verejného obstarávania.
8.4. Lehota na predkladanie ponúk: do 15.11.2013 do 10,00 hod.
9. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
9.1. Najnižšia cena nasledovne:
Najnižšia maximálna celková cena v € s DPH, t.j. maximálna cena za predpokladaný počet
osobohodín vypočítaná a vyjadrená podl'a časti C súťažných podkladov -Spôsob určenia ceny,
mena v € v s DPH.
9.2. Víťaznou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorá bude obsahovať najnižšiu maximálnu
celkovú cenu v Eur s DPH.
10.
Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy
10.1. Verejný obstarávate!' (SPU v Nitre) po vyhodnotení ponúk oznámi úspešnému uchádzačovi že
jeho ponuku prijíma, a ostatným, že neuspeli.
10.2. Verejný obstarávate!' uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po schválení postupu verejného
obstarávania a návrhu zmluvy poskytovatel'om nenávratného finančného prostriedku NFP. Ak
poskytovatel' NFP návrh zmluvy neschváli úspešný uchádzač opraví návrh zmluvy v súlade
s pokynmi poskytovatel'a NFP.
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Ing. Klaudia Halászová, PhD.
splnomocnený zástupca

Prílohami tejto výzvy sú:
Príloha
Príloha

č.
č.

1 -Obchodné podmienky predmetu zákazky- návrh zmluvy o poskytnutí služby
2- tabul'ka .,Návrh na plnenie kritérií"
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