Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS

Európska únia

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja

Výzva na predloženie cenovej ponuky
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Identifikácia osoby podľa § 7 Zákona č. 25/2006 Z.z.:
Názov: DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Sídlo: Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
IČO:
DIČ:

45 736 359
2023345962

Telefón: 0911 411 320
Fax: nie je
Kontaktná osoba: Ing. Martin Zbudila
e-mail: zbudila@zdruzeniedeus.sk
Kontaktná adresa : Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník:

Hodnotiace konzultačné služby
79419000-4 Hodnotiace konzultačné služby

Názov predmetu zákazky
„Poskytnutie hodnotiacich konzultačných služieb k projektu "Datacentrum obcí a miest DCOM"

Stručný opis predmetu zákazky
Predmetom zadania zákazky je poskytnutie hodnotiacich konzultačných služieb k projektu
"Datacentrum obcí a miest" v rámci prioritnej osi č. 1, opatrenie 1.2 Operačného programu
informatizácia spoločnosti v rozsahu:
1. Posúdenie 7 dokumentov:
1.1.Rámcový návrh riešenia IS DCOM - Procesná analýza
1.2. Rámcový návrh riešenia IS DCOM - Rámcová funkčná špecifikácia
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1.3. Rámcový návrh riešenia IS DCOM - Rámcová technická špecifikácia
1.4. Detailný návrh riešenia IS DCOM - Detailná funkčná špecifikácia
1.5. Detailný návrh riešenia IS DCOM - Detailná technická špecifikácia
1.6. Rámcový návrh riešenia IS DCOM Datacentrum
1.7. Detailný návrh riešenia IS DCOM Datacentrum
2. Súvisiace konzultačné služby sa predpokladajú v rozsahu podľa potreby, predpoklad 4
človekodni.
Pre realizáciu predmetu zákazky poskytne Objednávateľ podklady.
Výstupom bude Správa o posúdení súladu <predloženého dokumentu> so zadaním pre
projekt DCOM štandardami ISVS, obsahujúca pripomienky k predloženým dokumentom.
Okrem vypracovania výstupov sa požaduje aj účasť na relevantných rokovaniach v rozsahu
podľa potreby, celkový predpoklad je 4 človekodni.

Podmienky účasti uchádzača
Uchádzač musí predložiť Doklad o oprávnení dodávať službu v zmysle §26 odsek (2) písm. e.
Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu. Originál alebo overená kópia bude
požadovaný iba od úspešného uchádzača.

Cena zákazky
Uchádzač uvedie
6.1 ) Cenu za služby - posúdenie súladu 7 dokumentov k návrhu riešenia DCOM voči zadaniu
projektu DCOM a štandardom ISVS
6.2). Cenu za 1 človekodeň odborných konzultácií pri rokovaniach.
Cena sa uvádza ako konečná v eurách bez DPH a musí byť zaokrúhlená na dve desatinné
miesta. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a na skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH upozorní v cenovej ponuke. Ceny musia byť stanovené podľa 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.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Kontaktná adresa : Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
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Kritérium pre vyhodnotenie ponúk
Kritériom vyhodnotenia ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka v súlade s § 35 ods. 1,
písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. Hlavné kritérium sa delí na dve čiastkové kritériá:
Kritérium
A. Cena za posúdenie 7 dokumentov k návrhu riešenia DCOM
B. Cena za 1 človekodeň odborných konzultácií
Spolu

Počet bodov
za kritérium
Maximálne 70 bodov
Maximálne 30 bodov
Maximálne 100 bodov

Popis hodnotenia kritéria:
Kritérium A
Maximálny počet bodov bude pridelený ponuke uchádzača s najnižším návrhom plnenia
tohto kritéria. Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov sa
vyjadrí ako podiel najnižšieho návrhu plnenia tohto kritéria a hodnoteného návrhu plnenia
tohto kritéria vyhodnocovanej ponuky; výsledok sa prenásobí maximálnym počtom bodov
pre toto kritérium.
Kritérium B
Maximálny počet bodov bude pridelený ponuke uchádzača s najnižším návrhom plnenia
tohto kritéria. Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí úmerou, t.j. počet bodov sa
vyjadrí ako podiel najnižšieho návrhu plnenia tohto kritéria a hodnoteného návrhu plnenia
tohto kritéria vyhodnocovanej ponuky; výsledok sa prenásobí maximálnym počtom bodov
pre toto kritérium.
Celkové vyhodnotenie konkrétnej ponuky
hodnota v
EUR bez DPH

Kritérium

Počet bodov
za kritérium

A. Cena za posúdenie 7 dokumentov k návrhu
riešenia DCOM
B. Cena za 1 človekodeň odborných
konzultácií
Celkové hodnotenie ponuky uchádzača

Celkové vyhodnotenie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky
1.
Po vyhodnotení jednotlivých čiastkových kritérií komisia pre každú ponuku spočíta
body získané v rámci týchto čiastkových hodnotiacich kritérií A - C.
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2.
Tento súčet, zaokrúhlený na dve desatinné miesta, určí poradie ponúk. Víťaznou
ponukou sa stane tá ponuka, ktorá v súčte bodov za čiastkové kritériá získa celkovo najviac
bodov.
3.
Druhé miesto obsadí ponuka s druhým najvyšším celkovým počtom bodov, tretie
miesto ponuka s tretím najvyšším celkovým počtom bodov atď.
4.
V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých ponúk je rozhodujúcim kritériom
„Cena za posúdenie 7 dokumentov k návrhu riešenia DCOM“.
5.
V prípade opätovnej rovnosti bodov dvoch alebo viacerých ponúk je rozhodujúcim
kritériom „Cena za 1 človekodeň odborných konzultácií“.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Od podpisu zmluvy do 31. mája 2014, čiastkové plnenie podľa harmonogramu.

Ostatné podmienky
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky. Ponuky môžu byť
konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie verejného
obstarávateľa. Uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom.

Platobné podmienky
Splatnosť faktúr je 30 dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na
realizáciu predmetu plnenia.

Kontaktná osoba vo veciach obsahovej stránky predmetu zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky:
9 800 EUR bez DPH

Jazyk
Predmet zákazky bude zrealizovaný v slovenskom jazyku.
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Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti ponúk
Termín na predkladanie cenových ponúk:
Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 16. december 2013 do 14.00 hod.
Miesto na predkladanie cenových ponúk:
Ponuka musí byť doručená písomne prostredníctvom pošty alebo osobne na miesto plnenia,
ktoré je zhodné s poštovou adresou verejného obstarávateľa v úradných hodinách
podateľne, ktoré sú: v pondelok, utorok a štvrtok od 7,30 hod. do 15,30 hod., v stredu od
7,30 hod. do 16,00 hod. a v piatok od 7,30 hod. do 15,00 hod.
V prípade, že uchádzač nepredloží všetky požadované doklady/dokumenty, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať jeho ponuku na poskytnutie obstarávanej
služby.
Platnosť ponuky:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.1.2014.

Ing. Martin Zbudila
DEUS - DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Výkonný riaditeľ a splnomocnený zástupca na základe poverenia štatutárneho orgánu

Sídlo spoločnosti: DEUS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

