MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

v Piešťanoch dňa
26. 01. 2015

č. j.: RMM/
/2015-Bi
Vybavuje : Ing. Peter Bittara
033/7765463

Vec:
Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní )
Výzva
na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
na dodanie služby: Kompletná príprava, zabezpečenie a realizácia elektronickej aukcie na
certifikovanom systéme pre potreby Mestského úradu mesta Piešťany a jeho zariadení.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Piešťany
zastúpené : Miloš Tamajka M.B.A. - primátorom mesta
IČO: 612 031
sídlo: Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
tel. č: 0337765463 a fax: 0337765444
e-mail: peter.bittara@piestany.sk
zodpovedná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Peter Bittara, tel. č.: 033/7765416
e-mail: peter.bittara@piestany.sk
2.

Stručný opis predmetu zákazky:

2.1. Predmetom zákazky je záväzok spoločnosti zariadiť určitú záležitosť pre verejného
obstarávateľa uskutočnením činností v jeho mene a na jeho účet, ktorej vykonávanie
obsahuje kompletnú prípravu, zabezpečenie a realizáciu jednotlivých elektronických
aukcií na certifikovanom portáli v súlade s príslušnými ustanoveniami 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) za odplatu a verejný
obstarávateľ sa zaväzuje túto odplatu zaplatiť. Súčasťou predmetu zákazky je aj
povinnosť súčinnosti verejného obstarávateľa pri príprave každej jednotlivej
elektronickej aukcie. V roku 2015 je predpoklad vykonania cca 20 aukcií pre potreby
Mestského úradu mesta Piešťany a jeho zariadení.

2.2. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
hlavný slovník: 79342410 Vytvorenie a realizovanie elektronických aukcií
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
3.1. Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Mestský úrad Piešťany
4. Rozsah predmetu zákazky (požadované množstvo):
Zákazky na dodanie služby budú uskutočňované počas platnosti a účinnosti mandátnej
zmluvy na obdobie 24 mesiacov na základe potrieb a požiadaviek (cca 20 aukcií za 12
mesiacov) Mestského úradu mesta Piešťany a jeho zariadení.
5. Možnosť predloženia cenovej ponuky na predmet zákazky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky t. j. cenu za vykonanie jednej
aukcie s DPH (tovar, služba alebo práca). Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť
variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie
nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
6. Spôsob tvorby ceny:
6.1. Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky podľa požiadavky s
vyjadrením navrhovanej zmluvnej ceny celkom v EUR bez DPH, % sadzba DPH,
výška DPH v EUR a navrhovanej zmluvnej ceny v EUR vrátane DPH.
6.2. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke
celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke.
6.3. Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a
nie je registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie
túto skutočnosť v ponuke.
6.4. V prípade uchádzača z Českej republiky alebo z iného členského štátu Európskej únie,
ktorý by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platcom DPH, táto
cena by v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v
zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty vysporiadať v daňovom priznaní za príslušný
kalendárny štvrťrok. Na základe uvedeného aj uchádzač z Českej republiky alebo z
iného členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platcom DPH,
musí celkovú cenu v ponuke uviesť v zmysle bodu 6.1.
6.5. Predpokladaná hodnota zákazky na obdobie 24 mesiacov 4 800 EUR bez DPH.
7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
do 5 dní odo dňa zaslania podkladov v období účinnosti mandátnej zmluvy s platnosťou
na obdobie 24 mesiacov
8. Lehota na predkladanie cenových ponúk do:
a/ dňa 09. 02. 2015 do 10.00 hod.
b/

c/
d/

doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy, alebo osobne na tej istej
adrese s označením: „Súťaž – zákazka – neotvárať!“ s heslom zákazky:
„Kompletná príprava, zabezpečenie a realizácia elektronickej aukcie “.
ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
cenová ponuka nemusí obsahovať návrh mandátnej zmluvy; tú bude verejný
obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.

9. Podmienky financovania predmetu zákazky:

9.1. Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov rozpočtu Mesta
Piešťany pre rok 2015 a 2016 vyčlenených na predmetné služby.
9.2. Za vykonané elektronické aukcie bude mať povinnosť uchádzač vystaviť faktúru a túto
doručiť verejnému obstarávateľovi, po prevzatí kompletnej dokumentácie z vykonanej
elektronickej aukcie.
9.3. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní od jej doručenia verejnému
obstarávateľovi/objednávateľovi.
9.4. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
10. Obhliadka miesta dodania zákazky:
Obhliadka miesta dodania služby nie je potrebná
11. Obsah ponuky:
Titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých požadovaných
dokladov vrátane uvedenia názvu zákazky a presnej adresy uchádzača s kontaktným
miestom – telefón, fax, e-mail, vrátane vyplneného Formulára – plnenie kritéria na
hodnotenie ponúk cena za vykonanie jednej elektronickej aukcie s DPH.
12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:
12.1.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
- najnižšia cena
(vyhodnocovaná cena bude cena za vykonávanie, zabezpečenie, realizáciu a
spracovanie kompletnej dokumentácie jednej elektronickej aukcie s DPH).

12.2. V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty
viazanosti ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení
na druhom mieste, v prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na druhom mieste
počas lehoty viazanosti, bude zmluva o dielo uzavretá s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil v hodnotení na treťom mieste.
13.

Ostatné informácie

13.1
13.2.1

13.2.4

Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní,
nedostal ani jednu ponuku,
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

13.3

Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny.

13.4

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9
ods.9 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky
Lehota viazanosti ponúk: 27.02.2015

13.2.2
13.2.3

13.5

Miloš Tamajka, M.B.A
primátor mesta Piešťany

