Štátny komorný orchester Žilina, Dolný val 47, 011 28 Žilina

Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pre zákazku s názvom:
Externý́ projektový́ manažment a verejné obstarávanie pre projekt
„Prelaďme na novú vlnu-Dom umenia Fatra Žilina“.

1) Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
So sídlom:
Kontaktná osoba:
IČO:
DIČ:
Elektronický pošta:

Štátny komorný orchester Žilina
Dolný val 47, 011 28 Žilina
Ing. Ľubomír Klimek
00 228 672
2020671818
lubomir.klimek@skozilina.sk

2) Identifikácia predmetu obstarávania
Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí, pričom uchádzač môže ponuku predložiť na jednu
alebo obe časti predmetu zákazky.
Predmetom zákazky je:
Časť A:
Implementácia projektu v rozsahu:
spracovanie predbežných správ o projekte v zmysle Projektovej zmluvy,
spracovanie žiadostí o zálohové platby, priebežné platby a mimoriadne platby v zmysle
Projektovej zmluvy a interného finančného plánu čerpania vrátane záverečného vyúčtovania
projektu,
spracovanie záverečnej správy o projekte,
spracovanie žiadosti o realizáciu zmien v projekte – v harmonograme,
rozpočte, resp. inej časti Projektovej zmluvy,
pravidelnú komunikáciu s projektovým manažérom Správcu programu,
zástupcom klienta a partnerov projektu,
účasť zástupcov poskytovateľa na kontrolách zo strany Správcu programu počas trvania projektu,
poradenskú a konzultačnú činnosť za účelom dodržania podmienok uvedených v Projektovej
zmluve.
Dĺžka trvania implementácie projektu pokrýva obdobie od obdržania oznámenia o schválení žiadosti o
NFP až do dňa podania záverečnej žiadosti o platbu. Predpokladá sa dĺžka v rozsahu 42 mesiacov.
Časť B:
Verejné obstarávanie v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a to na zákazky súvisiace s predmetom projektu na základe plánu verejného
obstarávania a to v rozsahu:
zabezpečovanie služieb súvisiacich s procesnou stránkou verejného obstarávania, ako aj
odborného dozoru, všeobecnej konzultačnej a poradenskej činnosti pri obstarávaní predmetu
zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa,

Štátny komorný orchester Žilina, Dolný val 47, 011 28 Žilina
vypracovanie dokladov a dokumentov viažucich sa k procesu verejného obstarávania a to najmä:
návrh príslušných oznámení, t.j. oznámenia vyhlásení verejného obstarávania (výzvy na
predkladanie ponúk), návrhu súťažných podkladov, oznámení o výsledku verejného obstarávania
a ich odoslanie do vestníka,
komunikáciu s uchádzačmi v súlade s platnou legislatívou a najmä poskytovanie vysvetlenia
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo súťažných podkladov uchádzačom/záujemcom v
spolupráci s objednávateľom, odovzdanie a rozposlanie súťažných podkladov a pod.
organizačné a metodické vedenie činnosti hodnotiacej komisie, vrátane zaistenia všetkých
podkladov, dokumentov, protokolov a administratívy, ktorá súvisí s hodnotením ponúk,
v prípade potreby zabezpečiť činnosť pri uplatnení revíznych postupov, na základe poverenia
objednávateľa komunikovať s Úradom pre verejné obstarávanie na základe požiadaviek verejného
obstarávateľa,
zabezpečiť zverejnenia informácií v profile verejného obstarávateľa v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní a s dokumentami súvisiacimi do momentu zaslania informácie o podpise
zmluvy s víťazným uchádzačom (poskytovateľ nezodpovedá za plnenie povinnosti a zverejnenie
následných informácií do profilu verejného obstarávateľa),
odovzdať kompletnú dokumentáciu za realizovanú/-é zákazku/-y verejnému obstarávateľovi,
vykonávať záväzok podľa pokynov objednávateľa a v súlade s jeho záujmami, pokiaľ sú mu známe,
zrealizovať verejné obstarávanie v mieste svojho sídla, v prípade potreby po dohovore s
objednávateľom sa poskytovateľ dostaví aj na iné, objednávateľom označené miesto.
V rámci komplexného procesného zabezpečenia výberu dodávateľa/ľov sa poskytovateľ zaväzuje
realizovať procesné zabezpečenie zákazky na základe dielčích objednávok zo strany verejného
obstarávateľa a to v závislosti na postupoch verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní a to:
a) rekonštrukčné práce podlimitným postupom
b) obstaranie osvetlenia a videoprojekcie nadlimitným postupom

3) Predpokladaná hodnota zákazky podľa §6 ZVO:
Pre časť A
Pre časť B

36 400,00 EUR bez DPH
9 833,33 EUR bez DPH

4) CPV:
72224000-1: Poradenstvo pri riadení projektov
79418000-7: Poradenské služby pre obstarávanie
5) Podmienky účasti:
A) Osobné postavenie:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o
verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade
uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny
osobitne.
B) Technická alebo odborná spôsobilosť:
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B.1) Podľa § 34 ods. 1 písm. a ) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží zoznam dodávok
tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov: dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný́
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa §38 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní a bodu 5.B.1) Výzvy na predkladanie ponúk:
Uchádzač musí preukázať realizáciu minimálne jednej zákazky rovnakého alebo podobného charakteru
ako je predmet zákazky, ktorej
a) predmetom bolo zabezpečenie služieb externého projektového manažmentu pre projekt s
investičnou hodnotou nad 500 tis. EUR bez DPH,
b) predmetom bola realizácia podlimitného alebo nadlimitného postupu zadávania zákazky v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní.
B.2) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží údaje o vzdelaní a
odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich
zamestnancov.
Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom podľa §38 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní a bodu 5.B.2) Výzvy na predkladanie ponúk:
a) min. 1 osobu zodpovednú za riadenie plnenie predmetu zákazky – projektový manažér, pričom
musí spĺňať nasledovné min. požiadavky:
vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
min. 5 rokov odbornej praxe v oblasti implementácie projektov,
min. 1 skúsenosť s riadením investičného projektu s celkovým rozpočtovým výdavkom 500 tis.
EUR bez DPH
Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením nasledovných dokumentov:
doklad o absolvovaní vysokoškolského vzdelania 2. stupňa,
profesijný životopis,
vyhlásenie zodpovednej osoby, že všetky údaje uvedené v životopise sú pravdivé a že bude k
dispozícii počas celej doby plnenia služieb
b) min. 1 osobu zodpovednú za riadne plnenie predmetu zákazky - manažér pre verejné obstarávanie,
pričom musí spĺňať nasledovné min. požiadavky:
min. 5 rokov odbornej praxe v oblasti verejného obstarávania,
min. 1 skúsenosť s obstarávaním v podlimitnom, alebo nadlimitnom postupe zadávania
zákazky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
Uchádzač preukáže splnenie tejto podmienky predložením nasledovných dokumentov:
profesijný životopis,
vyhlásenie zodpovednej osoby, že všetky údaje uvedené v životopise sú pravdivé a že bude k
dispozícii počas celej doby plnenia služieb
Uchádzači pri predkladaní ponúk preukazujú splnenie podmienok účasti predložením dokladov resp.
dokumentov, preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa podmienok účasti uvedených vo výzve
na predkladanie ponúk. Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže využiť čestné
vyhlásenie, v ktorom uvedie konkrétne doklady, ktorými pred uzavretím zmluvy preukáže splnenie
podmienok účasti.
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6) Financovanie predmetu obstarávania
Zákazka bude financovaná zo zdrojov EHP a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
7) Lehoty
Predloženie cenovej ponuky: do 06.11.2020, 10:00hod.
8) Podmienky predloženia cenovej ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať:
cenovú kalkuláciu
dokladovanie splnenia podmienok účasti bodu 5)
9) Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky
Predloženie cenovej ponuky je možné elektronicky na adresu lubomir.klimek@skozilina.sk
Ponuka uchádzača musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia
Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a
súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

10) Kritérium hodnotenia
Pre časť A: najnižšia cena v EUR s DPH resp.
implementáciou projektu

cena celkom u neplatcu DPH pre služby spojené s

Váha kritériá............100 bodov
Pre časť B: najnižšia cena v EUR s DPH resp. cena celkom u neplatcu DPH pre služby spojené s výberom
dodávateľov
Váha kritériá............100 bodov

11) Ostatné informácie
Verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy vyzve uchádzača/uchádzačov, ktorí sa umiestnili v hodnotení na 1.
mieste na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v prípade, že tieto doklady
nahradili čestným vyhlásením.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa Obchodného zákonníka pre jednotlivé časT predmetu
obstarávania. Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť
dokumentácie tejto zákazky. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač. Na jej predloženie ho verejný obstarávateľ
vyzve.
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Uchádzač ocení predmet zákazky nasledovne:

položka

počet/MJ

cena za MJ
(EUR bez DPH)

cena celkom
(EUR bez DPH)

Časť A:
Implementácia projektu

42 mesiacov
CELKOM

Časť B:
Výber dodávateľov
nadlimitná zákazka
podlimitná zákazka
mimo EKS

1 zákazka
1 zákazka
CELKOM

V Žiline, dňa 21.10.2020

Ing. Ľubomír Klimek

cena celkom
(EUR s DPH)

