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

Doplňujúce informácie k zmluvnému plneniu
Názov zákazky: „Poskytovanie vývojárskych služieb pre platformy „Školy podporujúce zdravie“ a
“Dátové mesto“
1. Základné údaje, ktoré je potrebné preukázať v rámci predloženej ponuky:
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:
Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukazuje podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákon o
verejnom obstarávaní: „uchádzač predloží zoznam 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 bol návrh, dizajn, implementácia a nasadenie webového
portálu do ostrej prevádzky.
Technickú spôsobilosť uchádzač preukáže:
•

predložením min. 2 skúsenosti s obdobným predmetom ako predmet zákazky na referenčnom liste.
Formulár referenčného listu je súčasťou „Prílohy A: Referenčný list“.

3. Cenová ponuka, ktorú je potrebné preukázať v rámci predloženej 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: 41 960,00 Eur bez DPH
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v
zložení:
- navrhovaná cena za 1 človekodeň bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná cena za 1 človekodeň vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhované ceny ako konečné. Súčasne na túto skutočnosť v
ponuke upozorní.
Cenovú ponuku uchádzač predloží na vyplnenom formulári „Príloha B: Cenová ponuka“
4. Kritérium na vyhodnotenie ponuky:
Najnižšia cena za komplexnú dodávku služieb (v EUR bez DPH).

Platnosť: 12.05.2016, účinnosť: 12.05.2016

5. Doba dodania: S úspešným uchádzačom bude podpísaná rámcová zmluva na predmet zákazky na dobu
maximálne 14 mesiacov alebo do vyčerpania finančnej alokácie.
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Príloha A: Referenčný list

Názov a sídlo
odberateľa

Predmet
zmluvy/poskytnutej
služby (stručný opis
predmetu plnenia)

Skutočná lehota
poskytnutia služby
(od – do)

Kontaktné údaje
odberateľa (meno a
priezvisko, tel. č., email za účelom
prípadného
overenia
predkladaných
informácií)

V ......................... dňa .............
––––––––––––––––––––––––––––
meno a priezvisko, funkcia, podpis1

Doklad 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.
1
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Príloha B: Cenová ponuka

Poskytovanie vývojárskych služieb

Cena za

pre platformy „Školy podporujúce

človekodeň

zdravie“ a “Dátové mesto“

v EUR

Poskytnutie

analytických

a

Počet
človekodní

Cena SPOLU v
EUR

grafických

služieb podľa bodu I. a), b) výzvy
Poskytnutie

programátorských

služieb

podľa bodu II. a) výzvy
Celková navrhovaná cena bez DPH
Sadzba DPH v % a výška DPH
Celková navrhovaná cena vrátane DPH
Ceny uvádzať s presnosťou na dve desatinné miesta.
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu a DPH
nevyčísľuje.
Platca DPH: áno – nie
Indikatívna cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom
cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.
V ......................... dňa .............
––––––––––––––––––––––––––––
meno a priezvisko, funkcia, podpis1

Doklad 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.
1
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