Výzva na predloženie ponuky na vypracovanie strategického dokumentu s názvom
Koncepcia rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022
1. Identifikácia objednávateľa
Názov organizácie:
Mesto Piešťany
Sídlo:
Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany
V jeho mene konajúci:
Miloš Tamajka, M.B.A., primátor mesta Piešťany
IČO:
00612031
DIČ:
2020537893
Kontaktné miesto:
Mesto Piešťany, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany
Kontaktná osoba:
Ing. Zuzana Solčany
Tel.; e-mail:
033/77 65 430; zuzana.solcany@piestany.sk
2. Názov zákazky
Vypracovanie strategického dokumentu s názvom Koncepcia rozvoja kultúry mesta
Piešťany do roku 2022.
3. Opis predmetu zákazky
Predmetom je vypracovanie strategického dokumentu s názvom Koncepcia rozvoja
kultúry mesta Piešťany.
Obsah Koncepcie rozvoja kultúry v meste Piešťany do roku 2022:
1. Ciele a vízie v súlade so schváleným PHSR
2. Analýza súčasného stavu kultúrnej infraštruktúry za:
- Mesto Piešťany
- Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
- Mestská knižnica mesta Piešťany
- Ďalšie vybrané inštitúcie, záujmové organizácie a podobne
3. Analýza kultúrnych podujatí
4. Definícia dotačnej podpory zo strany mesta Piešťany
5. SWOT analýza
6. Výber ťažiskových podujatí a návrh zapojenia obyvateľov, združení, súborov
a ďalších subjektov do ich prípravy
7. Určenie zásad dotačnej politiky mesta Piešťany v oblasti kultúry - legislatíva
8. Návrh stratégie využitia objektov, priestorov a areálov
9. Zachovanie a sprístupnenie kultúrneho dedičstva, obnova a využitie kultúrnych
pamiatok
10. Systém rozvoja kultúry v meste Piešťany do roku 2022 - Návrh smerovania kultúrnej
politiky mesta, mestských organizácií a jej prepojenie na cestovný ruch
11. Návrh koncepčných úloh pre samosprávu a príspevkové organizácie v oblasti kultúry
12. Monitoring a hodnotiace mechanizmy
13. Záver
4. Typ zmluvy
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka alebo iná nepomenovaná zmluva.
5. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky
Miesto dodania: Mesto Piešťany – Mestský úrad, Nám. SNP 3, Piešťany
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Lehota dodania predmetu zákazky:
Vypracovanie strategického dokumentu s názvom Koncepcia rozvoja kultúry mesta
Piešťany do roku 2022 požadujeme dodať v termíne: 3 mesiace od nadobudnutia platnosti
a účinnosti zmluvy.
6. Komunikácia
Dorozumievanie medzi uchádzačmi a obstarávateľom sa bude uskutočňovať písomne
prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky, telefonicky, doručením osobne alebo ich
kombináciou.
Kontaktná osoba: uvedená v bode 1. tejto výzvy.
7. Podmienky účasti
Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže predložením týchto dokladov:
- doklady o praktickej skúsenosti s vypracovaním podobných strategických
dokumentov (referencie, kde uchádzač uvedie aké konkrétne koncepcie vypracoval,
pre koho a v akom finančnom objeme),
- doklad týkajúci sa splnenia odbornosti uchádzača na rovnaký alebo podobný predmet
zákazky,
- doklad o oprávnení poskytovať požadované služby, a to výpis z Obchodného registra
alebo výpis zo Živnostenského registra alebo výpis z Registra neziskových, resp.
záujmových združení.
Doklady predložené v rámci tohto bodu budú zoskenované a priložené k ponuke zaslanej
elektronicky podľa bodu 12. tejto výzvy.
8. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy.
Z posudzovania ponúk bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke nepredložil doklady
preukazujúce:
- splnenie podmienok účasti podľa bodu 7. tejto výzvy,
- predložil neplatné doklady,
- nepredložil požadované doklady alebo informácie,
- poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie,
- nesplnil ďalšie podmienky uvedené vo výzve.
9. Kritéria hodnotenia ponúk
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
najnižšia cena celkom, vrátane DPH za predmet zákazky.
Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je
platcom DPH, uvedie v ponuke. V prípade, že sa poskytovateľ služby stane počas realizácie
platcom DPH, bude cena považovaná za cenu vrátane DPH.
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za poskytnutie
predmetu zákazky.
Úspešným uchádzačom bude ten, kto predloží ponuku s najnižšou cenou na predmet zákazky.
10. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 7. tejto
výzvy,
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b) návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1 tejto výzvy).
Ponuka, ktorá nebude obsahovať uvedené náležitosti určené verejným obstarávateľom bude
z vyhodnotenia ponúk vylúčená.
11. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená vo výške 3.000,- EUR (slovom tritisíc eur) s DPH.
12. Predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 19.12.2016 do 10:00 hod.
Záujemca predloží ponuku v slovenskom jazyku v elektronickej podobe mailom na adresu:
zuzana.solcany@piestany.sk alebo poštou na adresu: Mestský úrad Piešťany, Nám. SNP 3,
921 45 Piešťany alebo osobne do podateľne MsÚ Piešťany.
Ak záujemca doručí ponuku osobne uvedie na zalepenú obálku heslo „Koncepcia rozvoja
kultúry mesta Piešťany“ a tiež „Pozor neotvárať“.
13. Vyhodnotenie ponúk
Dňa 21.12.2016 o 13:00 hod.
14. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky
14.1. Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov rozpočtu Mesta
Piešťany
14.2. Finančná odmena za vypracovanie predmetu zákazky bude autorovi vyplatená po
odovzdaní kompletného strategického dokumentu Koncepcia rozvoja kultúry v meste
Piešťany do roku 2022 objednávateľovi podľa platobných podmienok, definovaných
v zmluve, uzatvorenej podľa bodu 4. tejto ponuky.
14.3. Objednávateľ preddavok neposkytuje.
15. Ďalšie informácie
15.1. Autor bude pri vypracovávaní Koncepcie rozvoja kultúry mesta Piešťany spolupracovať
s inštitúciami pôsobiacimi v oblasti kultúry v meste Piešťany a získavať od nich potrebné
podklady.
15.2. Poskytnuté informácie budú slúžiť výlučne pre potreby objednávateľa na výber
zmluvného partnera pre poskytnutie vyššie uvedenej služby.
15.3. Vyhodnotenie cenových informatívnych ponúk sa neriadi ustanoveniami § 53 ZVO.

V Piešťanoch, dňa 22.11.2016

..........................................
Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany
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Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo alebo miesto podnikania:

Predmet zákazky: Vypracovanie materiálu Koncepcia rozvoja kultúry v meste Piešťany do
roku 2022

Kritérium
P. č. Názov položky

1.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Cena v
EUR bez
DPH

Sadzba Výška
DPH
DPH
(%)
v EUR

Cena
celkom
v EUR s
DPH

Koncepcia rozvoja kultúry
v meste Piešťany do roku 2022

V ......................., dňa ......................

štatutárny zástupca
(meno, priezvisko)

4

