VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Web organizácie (URL):

Košický samosprávny kraj
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice - Staré Mesto
35 541 016
www.vucke.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Stanislav Ďuriček
Telefón:
055 7268 169
E-mail:
stanislav.duricek@vucke.sk
2. Názov predmetu zákazky:
„Finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb“
3. Typ zákazky:
Služba
4. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa zabezpečiť bezproblémový chod aplikácie
„Finančný modul registra poskytovateľov sociálnych služieb“.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je daná prílohami tejto výzvy.
5. Miesto dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky :
Budova Úradu Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, Košice.
6. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Predmet, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú určené prílohami tejto
výzvy. Táto výzva s prílohami je prístupná na stránke verejného obstarávateľa na
nižšie uvedenom odkaze, odkiaľ je možné stiahnuť jednotlivé prílohy (pre veľkosť
príloh nie je možné z technických dôvodov ich zaslanie emailom).
https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/zakazky-podla-par9-ods9/1-finacnymodul-registra-poskytovatelov-socialnych-sluzieb.html

7. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie
8. Lehota na dodanie alebo uskutočnene predmetu zákazky:
Podľa servisnej zmluvy.
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9. Hlavné podmienky financovania a
na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

platobné

podmienky,

alebo

odkaz

Predmet zákazky je financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Podmienky financovanie sú podrobne vyšpecifikované v servisnej zmluve, ktorá je
neoddeliteľnou prílohou tejto Výzvy.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač predloží zoznam 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
podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Minimálna úroveň verejným obstarávateľom požadovaného zoznamu poskytnutých
služieb:

-

-

Minimálne 1 zákazku, ktorej predmetom bol vývoj aplikácie, v ktorej boli použité
nasledovné technológie a nástroje:
C# 5.0, .net 4.62, WebForms, MVC 5.0 / WebApi2, WCF 4.5, Entity Framework 6.0,
ActiveOffice 4.0 Framework, Unit testing, MSSQL 2012 – advanced database
developing,
Depedency Injection, MVVM, MVC – design patterns,
Devexpress Controls / MVC Extensions 2017,
Javascript – jQuery, jQuery validation, datatables jquery plugin.

11. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk :
Ponuky je potrebné doručiť v elektronickej forme do 12.09.2017 na adresu
stanislav.duricek@vucke.sk s označením predmetu
emailovej správy heslom
„Finančný
modul,
ponuka
do
VO_NEOTVÁRAŤ“.
Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 15 tejto výzvy. Ponuka uchádzača
nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.
12. Obhliadka predmetu zákazky:
Neuplatňuje sa
13. Lehota viazanosti ponúk :
Minimálna lehota viazanosti:

30.11.2017

14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnotené na základe jediného kritéria a to na základe najnižšej
celkovej ceny vypočítanej a vyjadrenej v Eurách.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za predmet zákazky
najnižšiu cenu celkom v EUR.
Za cenu celkom u platcu DPH sa považuje cena vrátane DPH.
Za cenu celkom u neplatcu DPH je to cena celkom.
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15. Obsah ponuky:
- Cenová ponuka,
- Doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti (podľa bodu 10 – Podmienky
účasti tejto Výzvy).
- Servisná zmluva v zmysle prílohy tejto výzvy – predložená zmluva nesmie byť
v rozpore s návrhom zmluvy predloženým verejným obstarávateľom v prílohe
tejto výzvy, uchádzač musí rešpektovať všetky ustanovenia zmluvy a do zmluvy
doplní iba svoje identifikačné údaje a cenu plnenia, prípadne iné údaje, ktoré je
potrebné doplniť (úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom následne
vyzvaný na jej doloženie v potrebnom počte rovnopisov).
- Ponuku (jednotlivé dokumenty) je potrebné predložiť vo formáte .pdf
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy
a jej príloh.
16. Spôsob určenia ceny
Cenovú ponuku predloží uchádzač
v požadovanom rozsahu a to v členení:

ako

cenu

predmetu

zákazky

celkom

Hodinová sadzba za služby.....................EUR bez DPH
DPH 20% ..........................................EUR
Hodinová sadzba za služby celkom.........EUR s DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
v platnom znení. Cena bude stanovená v mene EUR.
- Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace
s realizáciou predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné,
upratovanie, zakrývanie nábytku a iné) v zmysle tejto výzvy a jej príloh. Cena za
predmet zákazky musí byť určená a vychádzať z celého predmetu zákazky, cena
bude vychádzať z opisu predmetu zákazky, ocenenia všetkých položiek výkazu
výmer v príslušnom členení, projektovej dokumentácie, ostatných zmluvných
podmienok uvedených v Zmluve, ktorá je prílohou tejto výzvy a ostatných
ustanovení tejto výzvy a jej príloh.
17. Zmluvné podmienky:
Uvedené servisnej zmluve, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto Výzvy
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku,
patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj
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ekvivalentné materiály a
zariadenia a materiálov.
ekvivalentných riešení.

pri dodržaní technických parametrov navrhovaného
Uchádzač predloží v ponuke zoznam použitých

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti,
za ktorých bolo toto zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám
na predmet zákazky, resp. ak ponuky prevýšia finančné možnosti verejného
obstarávateľa.
Prílohy:
-

Opis predmetu zákazky,
Servisná zmluva.

Košice, dňa: 04.09.2017

Mgr. Stanislav Ďuriček
Referent OVOKIA

4

