Osoba podľa §7 zákona č. 25/2006 Z.z. : Prešovská rozvojová agentúra, Dubová 5, 080 01 Prešov
Predmet obstarávania: „Zabezpečenie servisu IKT a aktualizácia web stránky“.

Výzva na predloženie ponúk
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.


Identifikácia verejného obstarávateľa : Prešovská rozvojová agentúra
Sídlo :
IČO :
DIČ :
Štatutárna zástupkyňa:
e-mail štatutára:

Dubová 5, 080 01 Prešov
37885456
2022369437
Ing. Iveta Baranová
iveta_baranova@email.cz



Druh zákazky : zákazka na poskytnutie služby



Postup obstarávania: zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z..



Názov zákazky : Zabezpečenie servisu IKT a aktualizácia web stránky



Opis predmetu zákazky : Úspešný uchádzač sa na základe Zmluvy zaviaže pre verejného
obstarávateľa (Objednávateľa) zabezpečiť odborné služby pri spravovaní IKT a aktualizácii
web stránky mesačne, resp. po celý kalendárny rok 2016 .




CPV : 72253000-3 Úprava webstránok, portálov a údržba
Predpokladaná hodnota zákazky : 500,00 EUR bez DPH



Miesto dodania : úspešný uchádzač sa zaviaže dodať predmet obstarávania na adresu
verejného obstarávateľa.



Lehota dodania služby : 01/2016 -12/2016



Hlavné podmienky financovania : Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov štátneho
rozpočtu a vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa formou
bezhotovostného platobného styku. Platba, resp. fakturácia môže byť realizovaná až po
poskytnutí všetkých dohodnutých služieb uvedených v bode Názov zákazky, jednorázovo,
bez možnosti poskytnutia zálohy.



Podmienky účasti : Predloženie cenovej ponuky do stanovenej lehoty na predkladanie
ponúk. Po identifikácii úspešného uchádzača je tento povinný predložiť doklad o oprávnení
poskytovať služby podľa § 26 ods. 1. písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj doklad o
oprávnení poskytnúť službu, ktorý je prístupný na oficiálnej webovej stránke registra
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obchodných spoločností. V prípade, že úspešný uchádzač nie je SZČO, resp. PO za
doklad oprávnenosti je potrebné predložiť štruktúrovaný životopis, z ktorého vyplýva
oprávnenosť.
Spôsob určenia ceny : Cenová ponuka musí obsahovať cenu služby bez DPH, DPH a cenu
s DPH za 1 mesiac a následne na celý predmet zákazky uvedený v Opise. Ak uchádzač nie je
platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom
DPH, upozorní. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO (€).



Lehota na predloženie ponuky : Do 15. 12. 2015 - 14:00 hod. Cenové ponuky potvrdené
podpisom uchádzača je potrebné doručiť poštou, prostredníctvom e-mailu alebo osobne
na adresu podľa bodu 1 tejto výzvy.



Predloženie ponuky : Uchádzač v prípade osobného doručenia, resp. doručenia
prostredníctvom poštovej prepravy vloží cenovú ponuku do samostatnej obálky. Obálka
musí byť uzatvorená a označená „Neotvárať“. Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty
na predkladanie ponúk nebude akceptovaná – vráti sa uchádzačovi neotvorená. V prípade
zaslania e-mailom uviesť do predmetu správy : „Súťaž– služby 4"



Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Jediným kritériom je najnižšia cena s DPH.



Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným
uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.



Kontaktné údaje na doručenie cenovej ponuky
a) Adresa na predloženie cenovej ponuky poštou:
Prešovská rozvojová agentúra, Dubová 5, 080 01

Prešov

b) Adresa na predloženie cenovej ponuky osobným doručením:
Prešovská rozvojová agentúra, Dubová 5, 080 01 Prešov
c) Adresa elektronickej pošty na predloženie cenovej ponuky e mailom:
iveta_baranova@email.cz

V Prešove,

dňa 03.12.2015

......................................
Ing. Iveta Baranová
Prešovská rozvojová agentúra

