Dňa 21.10.2013

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky
Podlimitná zákazka
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb:
„Vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti k projektu DAS (Digitálna agenda pre
samosprávu)“

1.

Identifikácia osoby podľa § 7 Zákona č. 25/2006 Z. z.:

Názov: DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Sídlo: Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
IČO:

45 736 359

DIČ:

2023345962

Telefón: 02/ 5245 4138
Kontaktná osoba: Ing. Martin Zbudila
e-mail: martin.zbudila@zdruzeniedeus.sk

2.

Typ zmluvy:

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
3.

Miesto dodania predmetu zákazky:

DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
4.

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zadania zákazky je poskytnutie konzultačných služieb - vypracovanie Štúdie
uskutočniteľnosti "Digitálna agenda pre samosprávu" projektu prioritnej osi č. 1 v rámci opatrenia 1.2
Operačného programu informatizácia spoločnosti.
Výstupom bude Štúdia uskutočniteľnosti v rozsahu stanovenom metodikou pre ŠU OPIS.

Okrem vypracovania štúdie sa požaduje aj účasť na rokovaniach pri posudzovaní a schvaľovaní ŠU
a zapracovanie pripomienok v rozsahu podľa potreby, predpoklad 10 človekodní.
5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný slovník:
71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza
6.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Nie je možné cenovú ponuku rozdeliť.
7.

Variantné riešenie:

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
8.

Predpokladaná hodnota zákazky:

19 700,- EUR bez DPH
9.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:

Od podpisu zmluvy do 31. januára 2014.
10. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom
jazyku.
11. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť najneskôr dňa 30.10.2013 do 15.00 hod. poštou alebo osobne na adresu
sídla uvedenú v bode 1. tejto výzvy v zalepenej obálke označenej heslom „ŠU DAS“.
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 30.11.2013.
12. Cena
Cenová ponuka bude obsahovať:
 Cenu za dielo - spracovanie "Štúdie uskutočniteľnosti DAS",
 Cenu za 1 človekodeň odborných konzultácií pri rokovaniach v procese schvaľovania ŠU.
Cena sa uvádza ako konečná v eurách bez DPH a musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Ak
uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a na skutočnosť, že nie je platiteľom
DPH upozorní v cenovej ponuke. Ceny musia byť stanovené podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.
13. Podmienky financovania:
Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia.
14. Požadované doklady:
Uchádzač musí predložiť Doklad o oprávnení dodávať službu v zmysle §26 odsek (2) písm. e) Zákona
č. 25/2006 Z. z. Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu. Originál alebo úradne overená
kópia bude požadovaný iba od úspešného uchádzača.
15. Kritériá pre hodnotenie ponúk:
Kritériom vyhodnotenia ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka v súlade s § 35 ods. 1, písm. a)
zákona č. 25/2006 Z. z. Hlavné kritérium sa delí na dve čiastkové kritériá:
Kritérium
A. Celková cena za Dielo
B. Cena za 1 človekodeň odborných konzultácií
Spolu

Počet bodov
za kritérium
Maximálne 50 bodov
Maximálne 50 bodov
Maximálne 100 bodov

Popis hodnotenia kritéria:
Kritérium A
Maximálny počet bodov bude pridelený ponuke uchádzača s najnižším návrhom plnenia tohto
kritéria. Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov sa vyjadrí ako podiel
najnižšieho návrhu plnenia tohto kritéria a hodnoteného návrhu plnenia tohto kritéria
vyhodnocovanej ponuky; výsledok sa prenásobí maximálnym počtom bodov pre toto kritérium.
Kritérium B
Maximálny počet bodov bude pridelený ponuke uchádzača s najnižším návrhom plnenia tohto
kritéria. Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov sa vyjadrí ako podiel
najnižšieho návrhu plnenia tohto kritéria a hodnoteného návrhu plnenia tohto kritéria
vyhodnocovanej ponuky; výsledok sa prenásobí maximálnym počtom bodov pre toto kritérium.

Celkové vyhodnotenie konkrétnej ponuky:
Kritérium

hodnota v
EUR bez DPH

Počet bodov
za kritérium

A. Celková cena za Dielo
B. Cena za 1 človekodeň odborných konzultácií
Celkové hodnotenie ponuky uchádzača

Celkové vyhodnotenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky
1. Po vyhodnotení jednotlivých čiastkových kritérií komisia pre každú ponuku spočíta body získané
v rámci týchto čiastkových hodnotiacich kritérií A a B.
2. Tento súčet, zaokrúhlený na dve desatinné miesta, určí poradie ponúk. Víťaznou ponukou sa stane
tá ponuka, ktorá v súčte bodov za čiastkové kritériá získa celkovo najviac bodov.
3. Druhé miesto obsadí ponuka s druhým najvyšším celkovým počtom bodov, tretie miesto ponuka
s tretím najvyšším celkovým počtom bodov atď.
4. V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých ponúk je rozhodujúcim kritériom „Celková cena
za dielo“.
5. V prípade opätovnej rovnosti bodov dvoch alebo viacerých ponúk je rozhodujúcim kritériom
„Cena za 1 človekodeň odborných konzultačných služieb“.

Ing. Martin Zbudila
DEUS - DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska
Výkonný riaditeľ a splnomocnený
zástupca na základe poverenia
štatutárneho orgánu

