Príloha č.1 k Výzve na predloženie ponuky - doplňujúce informácie k zmluvnému plneniu

Doplňujúce informácie k zmluvnému plneniu
Názov zákazky: „Poskytovanie služieb v súvislosti s tvorbou stratégie inteligentného dátového mesta a
územného plánovania“
1. Základné údaje:
Názov, obchodné meno uchádzača
Adresa sídla uchádzača
PSČ
Obec
IČO
DIČ
IČ DPH
Kontaktná osoba uchádzača (uveďte aj kontaktné údaje osoby poverenej zastupovať uchádzača)
Meno a priezvisko
Funkcia
2. Podmienky účasti, ktoré je potrebné preukázať v rámci predloženej ponuky:
Požiadavky na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti vrátane systému
manažérstva kvality a doklady na ich preukázanie, ak sa vyžadujú

-

technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukazuje: podľa § 34 ods. 1
písm. a) zákon o verejnom obstarávaní: „uchádzač predloží zoznamom 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 verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ tohto zákona“. Predmetom
zmluvy/poskytnutej služby bola odborná asistencia pri vypracovaní programu
hospodárskeho rozvoja a komunitných plánov sociálnych služieb a/alebo organizovanie
participatívneho procesu pri územnom plánovaní.

-

minimálna požadovaná úroveň štandardov: Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie
zoznamu min. 3 skúseností s obdobným predmetom ako predmet zákazky. Zoznam musí
obsahovať minimálne:

-

názov a sídlo odberateľa

-

predmet zmluvy/poskytnutej služby (stručný opis predmetu plnenia),

-

skutočná lehota poskytnutia služby,

-

kontaktné údaje odberateľa (meno a priezvisko, tel. č., e-mail za účelom
prípadného overenia predkladaných informácií).

3. Cenové ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení,
vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva a týmto spôsobom zostavená cena musí byť
špecifikovaná ako maximálna.
Maximálna finančná alokácia pre rámcovú zmluvu: 41 655,00 EUR bez DPH

Platnosť: 12.05.2016, účinnosť: 12.05.2016

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v
zložení:
-

navrhovaná cena za hodinovú sadzbu bez DPH,

-

sadzba DPH a výška DPH,

-

navrhovaná cena za hodinovú sadzbu vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhované ceny ako konečné. Súčasne na túto skutočnosť v
ponuke upozorní.
6. Kritérium na vyhodnotenie ponuky:
Najnižšia cena za hodinovú sadzbu poskytovaných služieb (v EUR bez DPH).
7. Cena za hodinovú sadzbu poskytovaných služieb v EUR:

Navrhovaná cena
za hodinovú sadzbu poskytovaných služieb

Cena v EUR

navrhovaná cena bez DPH
sadzba DPH v % a výška DPH
navrhovaná cena vrátane DPH

8. Doba dodania: S úspešným uchádzačom bude podpísaná rámcová zmluva na predmet zákazky na dobu
maximálne 15 mesiacov alebo do vyčerpania finančnej alokácie.

Platca DPH: áno – nie
V ......................... dňa .............
––––––––––––––––––––––––––––
meno a priezvisko, funkcia, podpis1

1Doklad

musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
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