
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Služby externého experta - spracovanie analýzy

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 Ing. Ondrej Šeliga, +421911448342, seliga@masorava.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 8 mesiacov od vystavenia objednávky

Lehota na predkladanie
ponúk: do 17.9.2020 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqGrf5541ETwDOM537aAH3U
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.

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť Ostatné služby

Podoblasť Služby vypracovania dokumentácie

=== Výzva na predloženie cenovej ponuky pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky ===

1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa služieb experta pre spracovanie analytického dokumentu o zhodnotení súčastného stavu
úrovne kvality vzdelávania a zhodnotení súčastných požiadaviek zamestnávateľov na úroveň a obsah vzdelávania vo vybraných odboroch
poľnohospodárstva. Analýza zároveň zhodnotí reálne možnosti uplatnenia absolventov na trhu práce v regióne vo vybraných odboroch.
Spracovateľ analýzy úzko spolupracuje s objednávateľom služieb - MAS Orava, o.z. a pedagogickými expertmi pre jednotlivé oblasti
duálneho vzdelávania a poľnohospodárstva (potravinárskej výroby a služieb).
Špecifikácia zadania a osnova dokumentu je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.

2. 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.

3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet, priložil ako prílohu aj doklad
o oprávnení poskytovať práce – originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu.

4. Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH). V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude
posudzovaná cena celkom.

5. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky. Variantné
riešenie sa nepovoľuje.

6. Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2020. 

7. Miesto dodania: MAS Orava, o.z. 027 41 Oravský Podzámok č.60

8. Termín dodania: Realizácia do 240 dní od vystavenia objednávky

9. Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na vlastnú dopravu.
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https://www.tendernet.sk/zakazka?cqGrf5541ETwDOM537aAH3U


Odhadovaný počet pracovných a koordinačných stretnutí je 6. Stretnutia sa môžu uskutočňovať aj online formou. V prípade, že sa počas
realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela
nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

10. Projekt bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa,
- z externých zdrojov (Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 , projekt č.: PLSK.03.01.00-SK-0197/18 s názvom Skvalitnenie
cezhraničného odborného vzdelávania vedie k zlepšeniu cezhraničného trhu práce)

11. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do
30 dní po prevzatí diela a následnej fakturácie. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky. Fakturácia je možná na
základe uskutočnených prác, riadne prevzatých objednávateľom, max. 1krát mesačne na základe protokolu o prevzatí prác.

12. 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.

13. Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

14. 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.

15. 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.

16. Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk a na základe neho určí PHZ. V prípade, že bude PHZ určená nižšia ako 30
000,00 € bez DPH, bude táto výzva nahrádzať prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa predmetu obstarávania a ponuky obdržané v
tejto výzve bude možné považovať za konečné a relevantné pre určenie/výber úspešného uchádzača.

Kontaktné údaje:
Meno: Mgr. Katarína Subjaková
Telefonický kontakt : 0901 711856
Emailový kontakt : katarina.subjakova@masorava.sk

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Expert - spracovanie analýzy 750,000 hod.

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

priloha c.1_osnova analyza.docx Opis zákazky 8.9.2020 16,7 kB

- 2 / 2 -


