
MINISTERSTVO

VNÚTRA
SLOVENSKE) REPUBLIKY

EURÓPSKA UNIA
OPERAČNÝ PROGRAM
ĽUDSKÉ ZDROJEEuropskysocratny fond

Europsky fond regronat neho rozvoja

Výzva na predloženie ponuky

Obec Olšovany 35, 044 19 Olšovany

Vec: Výzva na predloženie ponuky k obstarávaniu externého manažmentu

Obec Olšovany, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. 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 v zmysle § 117 zve na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

" Dodanie externého manažmentu v rámci projektu obce Olšovany v rámci výzvy: OPLZ-P06-
SC611-2019-1 "

1. Identifikácia verejného obstarávatel'a:

Verejný obstarávatel' v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:

Názov verejného obstarávatel'a / obstarávatel'a:

Sídlo: Olšovany 35, 044 19 Olšovany

Štatutárny zástupca: František Marcin

IČO: 00324574

OIČ: 2021244929

Tel.: 055 6965724

E-mail: obecolsovany@netkosice.sk

Internetová stránka: www.obecolsovany.sk

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s

Číslo účtu.: SK8402000000004105859055

Spôsob predloženia ponuky: emailom

2. Predmet obstarávania: Predmetom uvedeného obstarávania je dodanie služieb externého
manažmentu v rámci projektu s názvom: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre
obyvateľov MRK v obci Olšovany s kódom ITMS: 312061X869

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o poskytovaní služieb

4. Podrobný opis predmetu zákazky: V zmysle prllohy Č. 1 výzvy

5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Olšovany 35, 044 19 Olšovany

6. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: najneskôr
k 09/2022

7. Financovanie predmetu zákazky: Operačný program Ľudské zdroje na základe uzatvorenej
Zmluvy o NFP Č. ZM SEP-IMRK2-2021-003644

8. Lehota na predloženie ponuky: 07/04/2021 do 12:00



9. Spôsob predloženia ponuky: emailom

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
najnižšia cena za predmet zákazky, v prípade, že dodávatel' nieje platcom DPH upozorní na túto
skutočnosť v predloženej ponuke.

11. Pokyny na zostavenie ponuky: ponuka musí byť vhotovená v slovenskom jazyku

a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH
ak relevantné, telefón, e-mail,

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk

c. Podpísanú zmluvu o dielo

d. V prípade že uchádazač nieje platcom DPH upozorní verejného obstarávatel'a na
túto skutočnosť vo svojej ponuke

12. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: František Marcin

S úctou,

................. ~: .
podpis, pečiatka

V Olšovanoch 29.3.2021

Prílohy:

Príloha č.1 - Opis predmetu zákazky
Príloha č.2 - Zmluva o poskytovaní služieb (vzor)
Príloha č.3 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií(vzor)
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