Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Aktualizácia webovej stránky
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov MAS Orava, o.z.
IČO 42351898

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Oravský Podzámok 60, 02741 Oravský Podzámok, SK
Kontaktná osoba Beáta Radzová, 0901 711 857, beata.radzova@masorava.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky:

Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie 3 mesiace
realizácie:
Lehota na predkladanie do 8.10.2021 do 12:00
ponúk:
Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky.

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/vyzva/fZVqeiJaumN9hdAQjhLU61I
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Opis zákazky
Oblasť IT služby, telekomunikačné služby, počítače a spotrebná elektronika
Podoblasť Tvorba webových stránok

Všeobecný opis zákazky
=== Výzva na predloženie cenovej ponuky pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky ===
Predmet plnenia - rozsah prác:
Predmetom zákazky je aktualizácia webovej stránky www.masorava.sk. Cieľom aktuálizácie stránky je informovanie širokej verejnosti o
realizácií projektu: „Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce./Wysoka jakość
transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza.“
Stránka bude obsahovať časti s informáciami o projekte, informáciu, že projekt je realizovaný prostredníctvom Programu Interreg PL-SK z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, informácie o zapojených partneroch v projekte, informácie o aktivitách projektu a priebehu
implementácie. Taktiež aj informácie o školách analyzovaných v projekte. Rovnako bude umožnovať zverejňovať príspevky o
spolupracujúcich stredných školách v projekte.Informácie o aktivitách a cieľoch projektu budú v slovenskom aj v poľskom jazyku. Preklad
textu bude dodaný prostredníctvom prekladateľa.
Rozsah prác:
-vytvorenie a správa redakčného systému (počas trvania bezpečnostné aktualizácie, opravy, správa užívateľov, správa dizajnu);
- poradenstvo pri aktualizácii obsahu redakčného systému (vytváranie príspevkov, dizajn a úprava obrázkov, správa podstránok, pravidelná
aktualizácia obsahu, newsletter) na základe podkladov od manažéra MAS;
Technický popis:
Použitie technológii HTML,/XMI, PHP, CSS, MyS QL, blind friendly, možnosť plnej administrácie, možnosť zdieľania obsahu na sociálnych
sieťach.
Obdobie plnenia objednávky - od 12.10.2021 do 31.12.2021.
Podrobné informácie o projekte je možné získať na webstránke obstarávateľa alebo prostredníctvom kontaktnej osoby:
Meno: Beáta Radzová
Telefonický kontakt: 0901 711 857
Emailový kontakt: beata.radzova@masorava.sk
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v

systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.
Projekt je spolufinancovaný z projektu s názvom Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu
práce (Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 , projekt č.: PLSK.03.01.00-SK-0197/18.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2021.
Miesto dodania: MAS Orava, o.z. 027 41 Oravský Podzámok č. 60.
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry, po kompletnom dodaní
služby. Splatnosť faktúry do 30 dní po prevzatí diela a následnej fakturácie. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje
preddavky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebudú
predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky,
tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude
realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1
ZVO).
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je najnižšia cena celkom v EUR s DPH.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia - je oprávnený
poskytovať služby podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona.
Uchádzač nepreukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto odseku, verejný obstarávateľ si overí túto skutočnosť z verejne dostupných
zdrojov.
Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky prostredníctvom systému TENDERnet. Nie je prípustné predloženie ponuky
len na časť zákazky. Variantné riešenie sa nepovoľuje.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady spojené s realizáciou zákazky.
Zmluvné podmienky
S úspešným uchádzačom bude podpísaná objednávka s informáciami o predmete dodania, termíne dodania a mieste dodania. Taktiež
bude v objednávke uvedený spôsob fakturácie.
Ostatné podmienky
Bez ostatných podmienok.
Požadované prílohy ku cenovej ponuke
Bez požadovaných príloh.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Aktualizácia webovej stránky

1

Množstvo
1,0 počet

Správa webovej stránky www.masorava.sk pre projekt s názvom "Skvalitnenie cezhraničného odborného vzdelávania vedie k
zlepšeniu cezhraničného trhu práce" (Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, projekt č.: PLSK.03.01.00-SK-0197/18)

