D&J Design s.r.o.

IČO: 44561504

ITMS 27120230132

Výzva na predkladanie ponúk
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 (ďalej len „ZVO“) pre účely projektu s názvom
Názov projektu:
Tvorba nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o
zamestnanie a príslušníkov MRK v spoločnosti D&J Design s.r.o.
ITMS kód:
27120230132

1. Identifikácia osoby podľa §7 ZVO (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“)
Názov:
IČO:
Ulica:
Obec (mesto):
PSČ:

D&J Design s.r.o.
44561504
Mikušovská cesta 5528
Lučenec
984 01

Štatutárny orgán:
Funkcia:

Jozef Jackuliak
konateľ

Kontaktná osoba:
Telefón:
Email:

Ing. Dušan Považanec
047/4512711
dusan@jackuliak.sk

2. Predmet zákazky
Zabezpečenie dodania služby – Finančný manažér

3. Klasifikácia predmetu obstarávania – Spoločný slovník obstarávania
Hlavný slovník CPV: 79420000-4 Služby súvisiace s riadením
Doplnkový slovník CPV: -

4. Opis predmetu zákazky
Externé služby zabezpečujúce finančné riadenie projektu - vypracovanie žiadostí o platbu,
sledovania čerpania rozpočtu. Predpokladaný čas potrebný na spracovanie agendy - 17 mesiacov
x 12 hodín (1,5 pracovného dňa) = 204 hodín
Finančný manažér dohliada na dodržiavanie podmienok a povinností vyplývajúcich zo zmluvy
o NFP, kontroluje aktivity projektu a pripravuje procesy na priebežné monitorovanie aktivít
a projektu. Zodpovedá za čerpanie finančných prostriedkov pre dosiahnutie cieľov projektu
v zmysle zmluvy o NFP. Zabezpečuje vytváranie žiadostí o platbu vrátane podpornej
dokumentácie, a archiváciu relevantnej dokumentácie k projektu. Kontroluje ekonomickú
agendu v rámci projektu (objednávky, faktúry, výkazy, bankové výpisy, vyúčtovanie stravných
lístkov, účtovnú agendu a vypracovanie miezd pre účely projektu). Dohliada na čerpanie
finančných prostriedkov projektu podľa zmluvy o NFP.
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5. Predpokladaná hodnota zákazky
Celková predpokladaná cena je 2 550,00 € bez DPH
6. Podmienky účasti
Uchádzač predloží
6.1 Základné údaje o uchádzačovi, t.j. názov, sídlo, meno štatutárneho zástupcu, IČO, DIČ,
bankové spojenie, kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail).
6.2 Cenovú ponuku v € bez DPH, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa na obstaranie celého
predmetu zákazky v zmysle tejto výzvy. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH na
túto skutočnosť upozorní.
6.3 Kópiu výpisu z obchodného registra, príp. živnostenského oprávnenia, alebo výpisu zo
živnostenského registra, nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, resp.
výtlačok prostredníctvom internetu.

7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Uchádzač predloží návrh na plnenie kritéria:
Celková cena v € bez DPH za plnenie predmetu zákazky v špecifikácii v zmysle tejto výzvy.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

8. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 10.11.2014 o 12.00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť emailom, poštou, kuriérom alebo osobne na adresu
dusan@jackuliak.sk
D&J Design s.r.o.
Mikušovská cesta 5528
Lučenec
984 01

9. Spôsob predkladania ponúk
Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku v samostatnom, nepriehľadnom, uzavretom
obale označenom nasledovnými údajmi:
9.1 adresa uvedená v bode 1
9.2 adresa uchádzača
9.3 označenie „Neotvárať – Finančný manažér“
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Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

Dňa 10.11.2014 o 13.00 hod
D&J Design s.r.o.
Mikušovská cesta 5528
Lučenec
984 01

11.

IČO: 44561504

Kontaktná osoba:
Považanec
Telefón:
Email:

Ing. Dušan
047/4512711
dusan@jackuliak.sk

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk

Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 31.12.2014
12.
Hlavné podmienky financovania
12.1
Predmet zákazky bude financovaný v súlade so Zmluvou o poskytnutí finančného
príspevku v rámci projektu s názvom Tvorba nových pracovných miest pre
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a príslušníkov MRK v spoločnosti D&J
Design s.r.o., ITMS 27120230132, Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia,
spolufinancovaný prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu a vlastných zdrojov
žiadateľa.
12.2
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku.
12.3
Dodávateľovi sa neposkytujú zálohové platby.
12.4
Úhrada faktúr bude na základe vystavených faktúr s lehotou splatnosti 60 dní.
13.
Doplňujúce informácie
13.1
Uchádzač môže obstarávateľa požiadať o ďalšie informácie k predmetu zákazky
elektronickou poštou zasielanou na dusan@jackuliak.sk. Následne mu budú odoslané
doplňujúce informácie elektronickou poštou.
13.2
Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady,
nebude obsahovať celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná.
13.3
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača
pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle
zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
13.4
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania a neuzatvoriť
zmluvu s úspešných uchádzačom.
13.5
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v
prípade jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať
výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.
Lučenec, 30.10.2014

Jozef Jackuliak
konateľ
D&J Design s.r.o.
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