MESTO LEVOČA
Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča

Mesto Levoča ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
„zákon VO“) v rámci zadávania zákazky podľa § 117 zákona VO predkladá:

Výzvu na predloženie ponuky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Elektronická pošta:

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4
00329321
Ing. Marek Krajňák, PhD.
053/451 2436, kl. 112
marek.krajnak@levoca.sk

2. Predmet zákazky
Environmentálne informačné aktivity mesta Levoča
3. Predpokladaná hodnota zákazky
15 291,33 eur bez DPH.
3. Druh zákazky
Služby
4. Kód CPV
80540000-1 Environmentálne školenia
90700000-4 Environmentálne služby
39294100-0 Informačné a propagačné výrobky
5. Názov projektu a číslo ITMS2014+
Mesto Levoča – modernizácia zberného dvora a nákup manipulačnej techniky
NFP310010B199
6. Operačný program
Kvalita životného prostredia
7. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie infodňa a seminárov v meste Levoča na tému
triedeného zberu komunálnych odpadov, v rámci uvedeného budú realizované nasledovné
aktivity:
Infodeň:
-

zabezpečenie obslužného personálu na odbornú komunikáciu o odpadoch s občanmi
mesta Levoča – rozdávanie brožúr, balónov a pier, odborný personál na diskusiu
a prípadné prednášky,

TEL.: 053/ 451 4001 – klapka 117
FAX: 053/ 451 2246

IČO: 00329321
DIČ: 2020717754

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a. s.
pobočka Levoča
číslo účtu: 1019345046/1111

-

odborné brožúry formátu A5 o odpadoch,
zabezpečenie stanu/prístrešku s logom akcie, spolu s prenajatím prezentačných
zariadení,
zabezpečenie reklamných predmetov pre účastníkov infodňa.

Seminár/prezentácia:
-

3 prednášky pre žiakov základných škôl na tému triedeného zberu komunálnych
odpadov,
zabezpečenie školiteľa na 3 prednášky,
prenájom, resp. zabezpečenie prezentačných zariadení,
zabezpečenie reklamných predmetov pre žiakov škôl.

Detailná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 k Výzve
8. Miesto poskytnutia služby
Infodeň:
Námestie Majstra Pavla, 054 01 Levoča
Seminár/prezentácia:
Základná škola, Ulica Gašpara Haina 37, 054 01 Levoča
Základná škola, Ulica Jána Francisciho 11, 054 01 Levoča
Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, 054 01 Levoča
9. Termín poskytnutia služby
Do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Účinnosť zmluvy je podmienená
schválením administratívnej kontroly dokumentácie verejného obstarávania.
10. Podmienky účasti uchádzačov
Osobné postavenie:
a)doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci
uchádzača na realizáciu predmetu zákazky výpisom zo živnostenského registra alebo výpisom
z obchodného registra použiteľný na právne účely, prípadne iné živnostenské oprávnenie,
vydané podľa osobitných predpisov.
Technická alebo odborná spôsobilosť:
b) Údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii osoby / osôb zodpovedných
za poskytnutie služby:
-

min. stredoškolské vzdelanie
min. 1 rok odbornej praxe v oblasti životného prostredia súvisiacej s odpadovým
hospodárstvom alebo min. 3 pracovné skúsenosti s lektorskou / prednáškovou
činnosťou v uvedenej oblasti.

Uchádzač preukazuje splnenie podmienky predložením originálu životopisu s podpisom
zodpovednej osoby / zodpovedných osôb, pričom splnenie podmienok je potrebné v prípade
vzdelania preukázať dokladom o vzdelaní (postačuje kópia) a v prípade pracovných

skúseností výpisom prehľadu pracovných skúsenosti s danou problematikou, podpísaným
zodpovednou osobou.
Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky:
Určená podmienka účasti je primeraná. Preukázanie odborných pracovných skúseností resp.
vzdelania považuje verejný obstarávateľ za minimum preukazujúce schopnosti uchádzača pre
riadne plnenie zmluvy. Cieľom požiadavky je preukázanie zabezpečenia kvality
poskytovaných služieb zo strany uchádzača, ktorý disponuje dostatočnými personálnymi
kapacitami s primeranými skúsenosťami a odbornosťou pre poskytovanie služieb
požadovaného rozsahu na profesionálnej úrovni.
11. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná cena bude
vyjadrená v Eurách.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie v zložení:
-

cena bez DPH,
výška DPH v %,
výška DPH v EUR,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 13.11.2017 o 15:00 hod.
Ponuky je potrebné predložiť: osobne do podateľne Mesta Levoča alebo poštou (na adresu:
Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča).
Predmet správy: „Environmentálne informačné aktivity Mesta Levoča“ – Neotvárať!
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou,
ktorý splnil požiadavky verejného obstarávateľa z hľadiska splnenia podmienok účasti na
predmet zákazky a náležitosti ponuky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, tzn.
hodnotí sa navrhovaná zmluvná cena v zmysle bodu 11. tejto výzvy, ktorú bude verejný
obstarávateľ platiť.
14. Obsah ponuky
1. Titulný list ponuky s identifikačnými údajmi uchádzača
2. Doklady o splnení podmienok účastí – podľa bodu 10 tejto Výzvy
3. Návrh zmluvy o poskytnutí služby (s doplnenými údajmi, cenou, podpísaná oprávnenou
osobou) – Príloha č. 2 k Zmluve
4. Návrh na plnenie kritéria – vyplnená Príloha č. 1 k Výzve
15. Spôsob vzniku záväzku
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb a následnej fakturácie za vykonané služby.

16. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, vrátane uvedenia poradia uchádzačov, bude
zaslaná elektronickou poštou všetkým uchádzačom, ktorých ponuka bude vyhodnocovaná.
V Levoči, dňa 30.10.2017
Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa:

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
primátor mesta

Meno a podpis zodpovednej osoby za verejné obstarávanie: Ing. Marek Krajňák, PhD.

Prílohy:
- Príloha č. 1 k Výzve: Detailná špecifikácia predmetu zákazky (formát .doc).
- Príloha č. 2 k Výzve: Návrh zmluvy o poskytnutí služby (formát .doc),

