TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Riadiaci orgán pre OPIS

Európska únia

Európsky fond regionálneho rozvoja

Výzva na predkladanie ponúk
Na obstaranie zákazky podľa ust. § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Verejný obstarávateľ : Mesto Piešťany
Poštová adresa:
Námestie SNP 3 Piešťany
Mesto:
Piešťany
PSČ:
921 45
IČO:
00612031
Kontaktná osoba:
Ľubomír Kubička
tel. č.
+421 2 2090 2554
fax
+421 2 2090 2552
e. mail
obstaravanie@vosk.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: http://www.piestany.sk/
Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
§6 ods.1, písm. b) ZVO
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov.
Nie.
1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
„e - Mesto Piešťany, Legislatívna analýza projektu“
2. Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie služieb
3.Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby:
Adresa verejného obstarávateľa
4.NUTS KÓD
SK02 Západné Slovensko
SK021 Trnavský kraj

5. Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov.
6. Stručný opis zákazky
e - Mesto Piešťany, Legislatívna analýza projektu. Ide o analýzu lokálnej a centrálnej legislatívy a
návrh potrebných opatrení pre umožnenie poskytovania elektronických služieb.
Legislatívna analýza je nevyhnutnou aktivitou v procese zavádzania elektronických služieb
mesta Piešťany. Úspšené zavedenie elektronických služieb je závislé od prijatia potrebných
legislatívnych zmien na lokálnej úrovni (formou tzv. VZN - Všeobecne záväzných nariadení).
Cieľom poskytovania služieb v obalsti legislatívnej analýzy bude predovšetkým identifikácia
dotknutých legislatívnych predpisov obce a návrh odporúčaní na zosúladenie legislatívy
lokálnej úrovne s aktuálne platnou centrálnou legislatívou v oblasti poskytovania
elektronických služieb napr. Zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente)
resp. iných dotknutých platných zákonov.
Keďže súčasný stav v tejto oblasti neumožňuje používanie elektronických služieb pri
viacerých procesoch súvisiacich so zabezpečením výkonu obcí v rámci jendotlivých úsekov
správy, nevyhnutné je aby v čase sprístupnenia elektronických služieb bola vykonaná taká
úprava lokánych predpisov (VZN), ktorá ich použitie umožní a zrovnoprávni voči osobnému
podaniu alebo pošte.
Výstupom projektu e - Mesto Piešťany bude sprístupnenie služieb (eGovernment) v
nasledujúcom zozname:
•
Diskusné fórum obce
•
Elektronická úradná tabuľa obce
•
Informovanie o cestovnom ruchu
•
Informovanie o činnosti obce
•
Informovanie o dani z nehnuteľností
•
Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje
•
Informovanie o dani za predajné automaty
•
Informovanie o dani za psa
•
Informovanie o dani za ubytovanie
•
Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva
•
Informovanie o hospodárení obce a organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
•
Informovanie o materských školách v obci
•
Informovanie o mestskej autobusovej doprave
•
Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
•
Informovanie o odpadovom hospodárstve
•
Informovanie o sociálnych službách v obci
•
Informovanie o sociálnych zariadeniach v obci
•
Informovanie o územnom pláne
•
Informovanie o verejnom obstarávaní
•
Informovanie o voľbách a referendách
•
Informovanie o základných školách v obci
•
Informovanie o životnom prostredí
•
Informovanie verejnosti o civilnej ochrane
•
Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného
prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na odstránenie odpadu.
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Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia
Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie
verejného priestranstva
Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny
Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky
Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Platenie miestnych daní
Platenie ostatných daní a poplatkov
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje
Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty
Podávanie daňového priznania k dani za psa
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci
Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín
Povoľovanie používania symbolov obce
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva
Povoľovanie výrubu drevín
Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Pripomienkovanie návrhov nariadení
Publikovanie zoznamu neplatičov
Publikovanie zoznamu registrovaných zvierat
Spracovanie elektronických účtovných dokladov
Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
Vrátenie pomernej časti dane
Vybavovanie sťažností a podnetov
Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie
Vydávanie voličského preukazu
Zverejňovanie aktualít a informačný servis
Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami

Úspešný uchádzač bude vykonávať nasledujúce činnosti:
Úspešný uchádzač v rámci realizácie tejto zákazky bude spolupracovať:
•
na identifikácii lokálnych predpisov obce definujúcich poskytovanie služieb
uvedených v zozname služieb,
•
na identifikácii centrálnej legislatívy definujúcej poskytovanie služieb uvedených v
zozname služieb,
•
na identifikácií vnútorných predpisov obce súvisiacich s vnútorným zabezpečením
poskytovania služieb v elektronickej podobe,
•
na vypracovaní návrhu všeobecných opatrení potrebných pre uvedenie
elektronických služieb,
•
na vypracovaní návrhov odporúčaní pre zapracovanie legislatívnych zmien vo
všeobecne záväzných nariadeniach obce pre potreby legálneho uvedenia
elektronikcých služieb do produkčnej prevádzky,

Uchádzač bude v rámci analytickej fázy projektu spolupracovať a poskytovať súčinnosť iným
členom projektového tímu Verejného obstarávateľa.
7. Spoločný slovník obstarávania CPV kód 79111000-5
8. Celkový rozsah predmetu zákazky
Poskytovanie služieb počas celej doby realizácie aktivít projektu – s plánovaným ukončením projektu
do 12/2015.
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 19 500 EUR – 19 999 EUR
10. Trvanie zmluvy
Do ukončenia projektu. Plánované ukončenie projektu: 12/2015
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
Predmet zákazky sa bude financovať z Operačného programu Informatizácia spoločnosti a zo
spolufinancovania mesta Piešťany prostredníctvom projektu s názvom „e - Mesto Piešťany“, celkové
predpokladané výdavky projektu: 746 793,80 EUR ). Platba za plnenie sa bude realizovať
bezhotovostným platobným stykom. Cena, uvedená v podpísanej zmluve je záväzná počas celého
obdobia poskytovania služby.
12. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Skupina dodávateľov, ktorá sa zúčastní na verejnom obstarávaní, nemusí vytvoriť právne vzťahy do
lehoty predloženia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov musia udeliť splnomocnenie
pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený komunikovať v procese verejného obstarávania
s verejným obstarávateľom, prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých
ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobami oprávnenými konať v
danej veci za každého člena skupiny.
13. Podmienky účasti
13.1 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijného alebo obchodného registra.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1
písm. f) ZVO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Osobné postavenie preukazuje každý
záujemca, ktorý predloží ponuku, v prípade . Požadovaný doklad/y, dokument uchádzač predloží v
listinnej alebo elektronickej podobe.
Odôvodnenie požiadavky:
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku podľa platnej legislatívy.
13.2 Technická a odborná spôsobilosť

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie informácie o schopnosti a praktických skúsenostiach
experta (prípadne expertov), ktorý bude zodpovedný za plnenie predmetu zákazky.
Požiadavky na odbornú prax experta (expertov) zodpovedného za poskytnutie služby –
-

Minimálne 3 ročné skúsenosti v oblasti tvorby a analýzy legislatívy vo verejnej správe –
preukáže životopisom podpísaným expertom

Odôvodnenie požiadavky:
Vzdelanie a predchádzajúce skúsenosti experta zvyšuje garanciu pre verejného obstarávateľa, že
jednotlivé výstupy a dokumenty budú v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami projektu.
14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH (v prípade potreby upravte)
15. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
2014/PN/25
16. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa
Dátum a čas: 25.3.2014 o 11.00 hod
17. Miesto na predloženie ponúk
VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 82108 Bratislava.
18.Obsah ponuky
18.1 Ponuka musí obsahovať v písomnej (listinnej alebo elektronicke) podobe doklady a dokumenty,
ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 13. tejto výzvy na predkladanie
ponúk, návrh na plnenie kritérií, iné dokumenty, ak tak verejný obstarávateľ určil v tejto výzve alebo
uchádzač považuje za nutné. V prípade ak verejný obstarávateľ v tejto výzve výslovne požaduje
predloženie niektorých dokladov v listinnej podobe, nebude postačovať ich predloženie
v elektronickej podobe. Doklady predkladané v listinnej podobe musia byť predložené ako originály
alebo úradne overené kópie. Uchádzač predloží vo svojej ponuke aj návrh zmluvy o poskytovaní
služieb, týkajúci sa realizácie zákazky.
18.2 Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie

Predmet zákazky

Služby legislatívnej
analýzy projektu

Cena zákazky
bez DPH

DPH
(20%)

Cena
zákazky
spolu

Návrh na plnenie kritéria musí byť podpísaný uchádzačom/štatutárom uchádzača/osobou
splnomocnenou konať za uchádzača.
18.3. Obal predloženej ponuky uchádzač označí názvom zákazky.
19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, slovenský jazyk.
20. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do termínu 90 dní odo dňa konca lehoty na predkladanie ponúk.
21. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ
Áno. Operačný program Informatizácia spoločnosti. Projekt „e - Mesto Piešťany“.
22. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
14.3.2014
23. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa
14.3.2014

