Obec Súľov – Hradná
Súľov – Hradná 65, 013 52 Súľov - Hradná
tel. / fax: ++421 41 5574016; e-mail: urad@sulov-hradna.sk
IČO: 00 321 656; DIČ: 2020618545
Súľov – Hradná, 14.03.2016

Výzva na predloženie ponuky č . 2016/03/14a
v rámci zadávania zákazky na poskytnutie služby
postupom podľa § 9 ods. 9 zákona NR SR č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoVO“)
-

predmet zákazky: poskytnutie služby - vytvorenie diela „Informačný systém podporujúci
rozvoj cestovného ruchu v obci Súľov - Hradná“

-

opis predmetu zákazky a požiadavky na spracovanie a predloženie ponuky:

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
 Názov: Obec Súľov - Hradná
 Adresa sídla: Súľov – Hradná 65, 013 52 Súľov - Hradná
 IČO: 00 321 656
 DIČ: 2020618545
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., ÚRP Bytča
 Číslo účtu: 25328432/0200
 IBAN: SK1402000000000025328432
 Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Bušfy, starosta obce
 Kontakt: ++421 41 5574016
 E-mail: urad@sulov-hradna.sk
 Web: www.sulov-hradna.sk
2.

Špecifikácia predmetu zákazky:
a. Kód CPV: 72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a
podpora; 72262000-9 Vývoj softvéru; 72263000-6 Implementácia softvéru; 72268000-1 Dodávky
softvéru; 72312100-6 Príprava údajov; 72314000-9 Zhromažďovanie a triedenie údajov; 72316000-3
Analýza údajov; 72317000-0 Ukladanie údajov; 72416000-9 Poskytovatelia aplikačných služieb;
80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)
b. podrobný opis predmetu a rozsahu zákazky: Proces vyhotovenia a dodávky „Informačného systému
podporujúceho rozvoj cestovného ruchu v obci Súľov - Hradná“ prestavuje systém 4 aplikácií (jednej
pre web a troch) pre v súčasnosti obvyklé, mobilné platformy (iOS, Android, WindowsPhone),
prostredníctvom ktorých sa informácie z oblasti cestovného ruchu v obci Súľov – Hradná dostanú
priamo na mobilný telefón alebo tablet používateľa. Súčasťou systému je aj jednotná databáza turisticky
zaujímavých informácií (historické pamiatky, prírodné bohatstvo a pod.) viažucich sa k obci Súľov Hradná, ale aj praktických informácií o poskytovateľoch služieb v oblasti cestovného ruchu a
kultúrnospoločenských aktivitách v obci a v jej okolí pre všetky 4 aplikácie a v 3 jazykových mutáciách
(slovenskej – SK, anglickej – EN a nemeckej – DE). Technický popis a ďalšie potrebné informácie
o vyššie uvedenom informačnom systéme sú uvedené v Prílohe č. 2 Informačný systém podporujúci
rozvoj cestovného ruchu v obci Súľov – Hradná - popis tejto výzvy. Súčasťou procesu vyhotovenia a
dodávky „Informačného systému podporujúceho rozvoj cestovného ruchu v obci Súľov - Hradná“
podľa ods. 1 je aj uskutočnenie školení pre zamestnancov objednávateľa a pre verejnosť
c. technické požiadavky: službu realizovať v súlade s príslušnou platnou legislatívou v spojení
s požiadavkami obsiahnutými v riadiacej a ostatnej dokumentácii uverejňovanej na internetovej stránke
Pôdohospodárskej platobnej agentúry (www.apa.sk) – najmä Príručka pre žiadateľa o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej aj len „PRV SR
2014 – 2020“) s prílohami v platnom znení a Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014 – 2020 č. 14/PRV/2015 s prílohami v platnom
znení. V prípade, ak sa v bode b. nachádza odkaz na konkrétneho výrobcu alebo na konkrétny výrobok,
uchádzač môže pri spracovaní ponuky použiť jeho ekvivalent rovnakého alebo vyššieho štandardu
d. požiadavky na preukázanie osobného, finančného a ekonomického postavenia, technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zabezpečenie kvality a/alebo environmentálne
manažérstvo (splnenie podmienok účasti): nepožaduje sa

iné/ďalšie požiadavky: irelevantné
rozdelenie zákazky na časti: nepripúšťa sa
prípustnosť variantných riešení: nepripúšťa sa
požadovaná lehota dodania: Dodávateľ začne poskytovať služby a pracovať na vytvorení diela podľa
dňom doručenia písomného oznámenia - výzvy verejného obstarávateľa a ukončí ich do 6 mesiacov
odo dňa doručenia uvedeného oznámenia - výzvy
i. miesto dodania tovaru, uskutočnenia stavebných prác, poskytnutia služby: Obec Súľov - Hradná
j. možnosť obhliadky miesta dodania zákazky; ak je umožnená - určenie kontaktu: neumožňuje sa irelevantné
k. zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávateľa: nenávratný finančný príspevok poskytnutý
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou z PRV SR 2014 – 2020 (Opatrenie 7 – Základné služby a
obnova dedín vo vidieckych oblastiach; Podopatrenie 7.5 – Podpora na investície do rekreačnej
infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné
využitie) v rámci Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z PRV SR 2014 – 2020 č. 14/PRV/2015 a jej príloh v platnom znení
l. záruky žiadané zadávateľom súvisiace s plnením zmluvy: garancia ceny počas celej doby platnosti
a účinnosti zmluvy o poskytnutí služieb
m. typ zmluvy, požiadavka na uzatvorenie rámcovej dohody: zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená
v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka
n. výška požadovanej zábezpeky na viazanosť ponuky v prípade, ak sa vyžaduje: nevyžaduje sa
o. prílohy: č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií; č. 2 Informačný systém podporujúci rozvoj
cestovného ruchu v obci Súľov – Hradná - popis
p. predpokladaná hodnota zákazky v EUR: 19 100,00 € bez DPH
q. ďalšie informácie: verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného
obstarávania v prípade, ak nezíska potrebné finančné prostriedky podľa bodov k. a p. a aj v prípade ak
najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie
predmetnej zákazky, resp. znížiť rozsah prác v prípade neposkytnutia finančných prostriedkov podľa
bodov k. a p. v plnej výške. Uvedeným nie sú dotknuté ustanovenia § 46 zákona o verejnom
obstarávaní.
e.
f.
g.
h.

3.

Predloženie cenovej ponuky:
a. obsah ponuky: návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (cenová ponuka)
b. spôsob doručenia: elektronicky - e-mailom / osobne / poštou v zalepenej obálke označenej: SÚŤAŽ –
NEOTVÁRAŤ „IS pre CR v obci Súľov – Hradná“ na adresu uvedenú v bode 1.
c. lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 24.03.2016 do 13.00 hod.

4.

Otváranie obálok s ponukami a hodnotenie ponúk:
a. dátum a miesto otvárania obálok a hodnotenie ponúk: budova Obecného úradu Súľov – Hradná,
kancelária starostu obce; 24.03.2016 od 15.00 hod.
b. kritériá na hodnotenie ponúk:
 včasnosť predloženia ponuky – na cenové ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk
verejný obstarávateľ nebude prihliadať
 splnenie podmienok účasti – zo súťaže bude vylúčený uchádzač, ktorý predloží neplatné doklady
alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie
 cena s DPH - víťaznou bude ponuka s najnižšou cenou.

5.

Opis predmetu zákazky a požiadavky na spracovanie a predloženie ponuky spracoval:
- titul, meno a priezvisko, funkcia: RNDr. Ján Mekiňa, učiteľ informatiky
- kontakt: 0911 360 024
- podpis:
.....................................................

Schválil:
....................................................
Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce

