VEC: Výzva na predloženie ponuky v rámci prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
riadenie projektu, verejného obstarávania
SHARON COMPANY, s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 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“) na verejné obstarávanie zákazky na subjekt
zabezpečujúci proces prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok, riadenie projektu,
verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní, týmto vyzýva oprávnené
subjekty (potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:
Názov organizácie:

SHARON COMPANY, s.r.o.

Splnomocnenec konateľa:

Nino Palenčár

Sídlo organizácie:

Haluzického 8/548 Piešťany 921 01

IČO:

36278467

DIČ:

2022104909

IČ DPH:

Platca DPH

Tel.:

+421 905 474 146

email:

sharonco@centrum.sk

Web:

http://sharon.sk/sk/

Bankové spojenie:

Tatra Banka, IBAN: SK19 1100 0000 0029 4901 6278

2. Predmet zákazky – poskytnutie služieb: predmetom ponuky a zákazky je verejné obstarávanie
na subjekt zabezpečujúci proces prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok, riadenie
projektu, verejné obstarávanie pre firmu SHARON COMPANY, s.r.o.
3. Názov predmetu zákazky: príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok, riadenie
projektu, verejné obstarávanie

4. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečiť pre firmu SHARON COMPANY, s.r.o. spoločnosť zaoberajúcou sa
prípravou žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov, riadením projektu
podporeným zo štrukturálnych fondov a spracovaním celého procesu verejného obstarávania k
predmetnému projektu. Všetky spomenuté úkony je potrebné zrealizovať v plnom rozsahu podľa
platných predpisov zákonov SR a príslušnej programovej dokumentácie.
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 333,33 € s DPH
6. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie
7. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
8. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Mandátna zmluva
9. Miesto a lehota na predloženie ponuky: do 27.03.2017 emailom na sharonco@centrum.sk do
predmetu emailu uviesť "SÚŤAŽ"
10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky: podľa harmonogramu schvaľovania výzvy,
podľa administratívnej kontroly verejného obstarávania, podľa realizácie VO
11. Požiadavky a pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky:
Požadujeme, aby ponuka uchádzača bola predložená ako príloha emailu, v lehote na predkladanie
ponúk a aby obsahovala nasledovné údaje v stanovenom poradí:
a) identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
telefón, e-mail, bankové spojenie, č. účtu a pod. s uvedením predmetu zákazky na ktorú
sa ponuka predkladá
b) návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena, t.j. ponuková cena v € vrátane DPH resp. konečná
cena pre neplatcov DPH za celý predmet zákazky spolu = 100%. Cena musí byť zaokrúhlená na dve
desatinné miesta. Najnižšia ponuková cena spolu v porovnaní s ponukovými cenami všetkých
uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, bude podklad pre určenie úspešného uchádzača. Úspešný
uchádzač bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu cenu.
13. Lehota viazanosti ponúk:
a) Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti
ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom

b) Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 29.03.2017
c) Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom
oznámenej lehoty viazanosti ponúk
14. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Nino Palenčár, Splnomocnenec
konateľa, +421 905 474 146, http://sharon.sk/sk/
15. Dôvody zrušenia pre zadanie zákazky podľa § 57:
a) nebola predložená žiadna ponuka
b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti
c) ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy
d) ak zrušenie nariadi úrad
15. Ďalšie dôvody zrušenia verejného obstarávania
a) vyskytli sa iné nepredvídateľné okolnosti, najmä nepridelenie, alebo zrušenie pridelenia
finančných prostriedkov na predmet verejného obstarávania
16. Dodatočné informácie
a) Všetci uchádzači sú povinní podpísaný návrh zmluvy poslať poštou na Haluzického 8/548
Piešťany 921 01 (dôležitý je dátum doručenia), alebo doručiť osobne najneskôr
28.03.2017 do 14:00 hod. Následne budú všetci uchádzači informovaní o výsledku
verejného obstarávania elektronicky prostredníctvom e-mailu.
b) prílohou tejto výzvy je návrh mandátnej zmluvy na zabezpečenie procesu žiadosti o
nenávratný finančný príspevok, riadenia projektu a verejného obstarávania

v Piešťanoch dňa 15.03.2017
..........................................................
Nino Palenčár
Splnomocnenec firmy SHARON COMPANY, s.r.o.

