Ján Jasenský, ul. 17. novembra, 083 01 Sabinov, IČO

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Ján Jasenský – JMS štúdio ako obstrávateľ 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 „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný
predmet zákazky
„Riadenie projektu“
1. Identifikácia obstarávateľa:
Obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:
Názov obstarávateľa: Ján Jasenský – JMS štúdio
Sídlo:
ul. 17.novembra 381/27, 083 01 Sabinov
Štatutárny zástupca: Ján Jasenský
IČO:
41514653
DIČ:
1073907934
IČ DPH:
SK1073907934
Tel.:
+421 907 492 156
E-mail:
janojasensky@gmail.com
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Číslo účtu.:
SK2709000000005163147915
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: emailom - janojasensky@gmail.com, alebo
poštou/osobne – Ján Jasenský – JMS štúdio, ul.17.novembra 381/27,083 01 Sabinov
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ján Jasenský – JMS štúdio
4. Predmet obstarávania:
„Riadenie projektu“
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je dodanie služby – Riadenie projektu.
Predmet zákazky pozostáva z týchto činností a služieb:
a) Riadenie projektu:
- celkové riadenie projektu spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci IROP 2014-2020 a v súlade so Zmluvou o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku,
- včasné a správne vypracovanie monitorovacích správ v pravidelných intervaloch,
- finančné riadenie a vypracovanie žiadostí o platbu,
- v prípade potreby zabezpečenie zmien a dodatkov ku zmluve,
- komunikácia so Sprostredkovateľským orgánom pre Prioritnú os 3: Mobilizácia
kreatívneho potenciálu v regiónoch (SO pre IROP3) vo všetkých etapách
projektu,
- poradenstvo v oblasti implementácie projektu,
- spolupôsobenie pri kontrolách zo strany SO pre IROP3 (poskytovateľ pomoci),

-

všetko v súlade s manuálmi a príručkami vydanými k príslušnej výzve IROP-PO3SC31-2016-5
b) Príprava verejného obstarávania:
- zabezpečenie procesu verejného obstarávania a dokumentácie z verejného
obstarávania,
- zodpovednosť za správnosť vykonania verejného obstarávania pre účely projektu,
- spracovanie oznámení o vyhlásení VO,
- príprava súťažných podkladov
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto: Sabinov, ul. 17.novembra 381/27
Termín plnenia: od 1.3.2020, do finančného ukončenia projektu
8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
od 15.1.2020, do finančného ukončenia realizácie projektu
9. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program
10. Lehota na predloženie ponuky: do 29.1.2020
11. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob
hodnotenia ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: Najnižšia cena za balík služieb ako
uvedené v bode 6. tejto výzvy s uvedením celkovej výšky za služby bez DPH.
Obstarávateľ určí poradie uchádzačov podľa kritéria na vyhodnotenie cenových
ponúk, pričom na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou cenou.
13. Pokyny na zostavenie ponuky:
- Obstarávateľ neumožňuje predkladanie variantných riešení
a. Obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
14. Otváranie ponúk: 30.1.2020, na adrese sídla obstarávateľa (bod 1. výzvy)
15. Postup pri otváraní ponúk: otvátaranie ponúk je neverejné
16. Lehota viazanosti ponúk: 31.3.2020
17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Ján Jasenský, janojasensky@gmail.com
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