
Mesto Komárno

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
Služby

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY
Súťažné podklady na uvedený predmet zákazky sú vlastníctvom mesta.

Predmet zákazky

Konzultačné a poradenské práce pri tvorbe podkladov a žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku na "Elektronizácia služieb miest - eMestá"

Postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení týchto zákonov: zákon č. 282/2006 Z. z., zákon č.
102/2007 Z. z., zákon č. 232/2008 Z. z., zákon č. 442/2008 Z. z., zákon č. 213/2009 Z. z., zákon č. 289/2009
Z. z., zákon č. 402/2009 Z. z., zákon č. 503/2009 Z. z., zákon č. 73/2010 Z. z., zákon č. 129/2010 Z. z.,
zákon č. 58/2011 Z. z., zákon č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z.z., Zákon č. 223/2011 Z. z., Zákon č.
231/2011 Z. z., Zákon č. 348/2011 Z. z., Zákon č. 550/2011 Z. z., Zákon č. 91/2012 Z. z., Zákon č. 28/2013
Z.z. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

V Komárne dňa 12.08.2013

MUDr. Anton Marek
primátor mesta

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“) potvrdzuje

V Komárne, 12.08.2013
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A1/ POKYNY NA PREDLOŽENIE  PONUKY

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Komárno
IČO: 00 306 525
Sídlo: Nám. gen. Klapku č.1
Krajina: Slovenská republika
v zastúpení: MUDr. Anton Marek
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Dobi
Telefón: 0911 300 470, 035 2851 228
E-mail: robert.dobi@komarno.sk

2. Predmet zákazky

Konzultačné a poradenské práce pri tvorbe podkladov a žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na "Elektronizácia služieb miest - eMestá"

Kód: OPIS-2013/1.2/05

2.1 Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií.

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79.41.90.00-4

Kategória služby (podľa prílohy č. 2 a č. 3 zákona o verejnom obstarávaní):  16.

3. Komplexnosť dodávky

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4. Zdroj finančných prostriedkov

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta (verejného obstarávateľa).
Preddavok sa neposkytuje.  Platobné podmienky sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch
v časti B2/ obchodné podmienky.

5. Miesto a termín plnenia

5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:
Mesto Komárno
Prostredníctvom systému ITMS
Ministerstvo financií  SR

5.2 Podanie žiadosti o nenávratný  finančný príspevok do 21.08.2013

6. Platnosť ponuky

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, t. j. do 19.08.2013.

7. OBHLIADKA MIESTA POSKYTNUTIA PREDMETU ZÁKAZKY

Obhliadka miesta poskytnutia služby nie je potrebná.
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8. Komunikácia

Dorozumievanie medzi záujemcami a verejným obstarávateľom sa bude uskutočňovať
písomne prostredníctvom pošty, faxom alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov.
a/ osobne na adresu: Mestský úrad Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01  Komárno, alebo

poštou na adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno.
b/ na e-mailovú adresu: robert.dobi@komarno.sk
c/ č.tel.: 0911 300 470
d/ č.faxu: 035 – 77 02 703

9. Obsah ponuky

9.1 Identifikačné udaje uchádzača
Obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania, meno,
priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača, IČO, IČ DPH, bankové
spojenie – názov banky a č. účtu, kontaktnú osobu: meno, priezvisko, č. tel., e-mail
pre e-mailovú komunikáciu.

9.2 Návrh zmluvy v ktorom zohľadní časti B2/ Obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky, B1/ Opis predmetu zákazky a B3 Spôsob určenia ceny.

9.4 Doklady na splnenie podmienok účasti uchádzača
9.4.1 Osobné postavenie uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 1 písm. f/ zák.č. 25/2006 Z.z.:

- dokladom o oprávnení poskytovať služby  na uvedený predmet zákazky

10. Označenie obalov ponúk

10.1.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.

10.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
10.2.1 adresu verejného obstarávateľa uvedená vo výzve a v týchto súťažných podkladoch,
10.2.2 adresu uchádzača,
10.2.3 označenie „zákazka s nízkou hodnotou - neotvárať“,

označenie heslom zákazky: Konzultačné práce "Elektronizácia služieb miest -
eMestá".

11. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

11.1 Ponuky je potrebné doručiťv listinnej podobe na adresu:
Mesto Komárno, nám. Gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno

11.2 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie
ponúk uplynie dňa 16.08.2013 o 12:00 hod.

11.3 Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi
neotvorená.

12. Miesto a termín otvárania ponuky

12.1 Dátum otvárania ponúk: 16.08.2013 o 14.00 hod.
Miesto otvárania ponúk: budova Mestského úradu Komárno, 2. poschodie, č.dv. 10
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13. Preskúmanie ponúk

13.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú všetky
určené náležitosti a zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo
výzve a v týchto súťažných podkladoch.

13.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo
výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami. Ostatné
ponuky uchádzačov budú vylúčené.

13.3 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

14. Vyhodnotenie ponúk

Ponuky budú vyhodnocované len podľa stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk a to
určeným spôsobom v časti A2/ Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.

15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti ponuky a následnom uzavretí
zmluvy a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené
oznámenie o neúspešnosti ich ponúk.

16. Uzavretie zmluvy

16.1 S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá v lehote viazanosti ponúk, to je
najneskôr do 19.08.2013

16.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.
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A2/ KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPOSOB ICH UPLATNENIA

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je:
1. Najnižšia cena mesačného prenájmu za celý predmet zákazky (ekonomicky najvýhodnejšia

ponuka) – 100 bodov,

Celková cena predmetu zákazky :
Navrhovaná cena bez DPH v eur za Konzultačné a poradenské práce pri tvorbe podkladov a

žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na "Elektronizácia služieb miest -
eMestá"

Pravidlá uplatnenia:
Maximálny počet bodov t.j. 100 sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou

cenou za celý predmet zákazky vyjadrenou v eurách (s ekonomicky najvýhodnejšou ponukou). Pri
ďalších návrhoch cien v ponukách ostatných uchádzačov za predmet zákazky sa počet
prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú
cenu celý predmet zákazky v ostatných ponukách sa vypočíta ako podiel najnižšej ceny za celý
predmet zákazky a navrhovanej ceny za celý predmet zákazky vo vyhodnocovanej ponuke.
Výsledok sa  prenásobí maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre uvedené kritérium.

Vzorec pre výpočet bodového hodnotenia je nasledovný:

[(cenamin / cenanávrh) * bodymax]

Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý po vyhodnotení návrhov na plnenie
kritéria získa najväčší počet bodov.

Uchádzačom nie je povolené predložiť v návrhu na plnenie kritéria hodnotu 0 eur za
poskytnutie predmetu zákazky. Uchádzač, ktorý predloží v návrhu na plnenie kritéria hodnotu 0 eur
bude z ďaľšieho vyhodnocovania ponúk vylúčený. Taktiež bude zvážené, či navrhovaná cena je
reálna, v prípade že cena bude mimoriadne nízka, uchádzač bude vylúčený.

Návrh na plnenie kritéria predkladajte na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 k A2 týchto súťažných
podkladov.
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B1/ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky su: Konzultačné a poradenské práce pri tvorbe podkladov a žiadosti o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku na "Elektronizácia služieb miest - eMestá".

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok bude vypracovaná a predložená v rámci
Operačného programu Informatizácia spoločnosti prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy
a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.

Súčasťou predmetu zákazky sú:

1 Konzultačné a poradenské práce počas vypracovanie žiadosti a projektu „Elektronizácia
služieb miest – eMestá“
Na základe plánovaných aktivít objednávateľa bude vypracovaná žiadosť v ITMS
systéme a detailný opis projektu podľa predlohy, ktorá je súčasťou výzvy. Služba v rámci
tohto kroku bude zahŕňať najmä:
 Konzultačné práce počas vypracovania žiadosti a projektu na základe finančného

rozpočtu vo vyžadovanej štruktúre podľa platnej výzvy,
 súvisiaca komunikácia s objednávateľom ohľadne plánovaného projektu.

2 Konzultačné a poradenské práce počas vypracovanie oficiálnej žiadosti o nenávratný
finančný príspevok vrátane povinných príloh (ďalej len „žiadosť o NFP“)
Zahŕňa konzultačné a poradenské práce a pomoc počas samotného vypracovania žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Poskytovateľ bude na základe
požiadaviek objednávateľa a v rozsahu stanovenom po dohode s objednávateľom
pomáhať aj pri príprave povinných príloh k projektu, a to v súlade s výzvou.

Správnosť a úplnosť dokumentov prekontroluje poskytovateľ pre objednávateľa pred
konečným odsúhlasením. Vo všeobecnosti, žiadosť musí obsahovať detailné údaje
o plánovaných aktivitách v rámci programu štátnej pomoci, ich detailnú štruktúru, zdroje
financovania, podrobnosti ohľadom súčasného a budúceho stavu a iné informácie
v závislosti od projektu. V tejto fáze bude potrebná úzka kooperácia zmluvných strán,
a to aj vzhľadom na pomerne krátku lehotu na podanie žiadosti o NFP. Poskytovateľ
poskytne svoju pomoc aj pri tvorbe dokumentov opisu projektu a CBA analýze.

Žiadosť bude podaná poskytovateľom aj prostredníctvom internetového portálu systému
ITMS s použitím konta žiadateľa. Za týmto účelom poskytne objednávateľ
poskytovateľovi prihlasovacie meno, heslo a grid kartu a súhlasí, aby ich poskytovateľ
použil pre účely podania žiadosti a pri súvisiacich činnostiach. Objednávateľ súhlasí
s tým, že poskytovateľ bude zadávať údaje súvisiace so žiadosťou do ITMS systému,
prípadne ich meniť alebo mazať iba po odsúhlasení objednávateľom.

3. Komunikácia s orgánmi udeľujúcimi nenávratný finančný príspevok v priebehu prípravy
a podávania žiadosti o NFP

Poskytovateľ bude sledovať postup štátnych orgánov pri spracovávaní žiadosti
objednávateľa. Taktiež bude kontaktovať štátne orgány (bez uvedenia mena
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objednávateľa) za účelom získania ich pohľadu na skutočnosti súvisiace so žiadosťou
o NFP relevantné pre projekt objednávateľa a ich prístupom pri schvaľovaní projektu
objednávateľa, pokiaľ to bude potrebné. V prípade potreby a po dohode
s objednávateľom môže poskytovateľ požiadať o potvrdenie určitých skutočností
príslušné orgány aj s uvedením konkrétnych informácií o projekte.

B2/ OBCHODNÉ PODMIENKY

Uchádzač ako súčasť ponuky predloží návrh obchodných podmienok podpísaných
štatutárnym orgánom uchádzača.

Minimálne obchodné podmienky určené verejným obstarávateľom nie je prípustné
meniť.

Uchádzač môže doplniť obchodné podmienky verejného obstarávateľa o svoje obchodné
podmienky, ktoré však nesmú byť v rozpore s minimálnymi obchodnými podmienkami verejného
obstarávateľa a s ostatnými podmienkami určenými verejným obstarávateľom tak, ako sú uvedené
vo výzve na predloženie ponuky a v týchto súťažných podkladoch. Obchodné podmienky nesmú
obsahovať žiadne ustanovenia, ktoré by verejného obstarávateľa znevýhodňovali. Ak sa budú takéto
ustanovenia v obchodných podmienkach nachádzať, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
rokovať pred podpisom zmluvy o týchto obchodných podmienkach.

 Preambula
Zmluva o poskytnutí služby na konzultačné a poradenské práce pri tvorbe podkladov a žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Elektronizácia služieb miest –
eMestá“ sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 4 zákona č.25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Objednávateľ na uzavretie tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka
s nízkou hodnotou.

 Určenie zmluvných strán
Objednávateľ: Mesto Komárno
Zastúpené: MUDr. Anton Marek
Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s., č.u.: 7408930/5200
IČO: 00 306 525

Poskytovateľ:

 Právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzavrie
Zmluva o poskytnutí služby podľa § 269 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. /Obchodného

zákonníka/ v znení neskorších  zmien a doplnkov

 Predmet diela
Predmetom zmluvy sú konzultačné a poradenské práce pri tvorbe podkladov a žiadosti o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Elektronizácia služieb miest –
eMestá“, v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 1
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.2 Elektronizácia
verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.

Predmet diela obsahuje:
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1. Konzultačné a poradenské práce počas vypracovania žiadosti a projektu „Elektronizácia
služieb miest – eMestá“
Na základe plánovaných aktivít objednávateľa bude vypracovaná žiadosť v ITMS
systéme a detailný opis projektu podľa predlohy, ktorá je súčasťou výzvy. Služba v rámci
tohto kroku bude zahŕňať najmä:
 Konzultačné práce počas vypracovania žiadosti a projektu na základe finančného

rozpočtu vo vyžadovanej štruktúre podľa platnej výzvy,
 súvisiaca komunikácia s objednávateľom ohľadne plánovaného projektu.

2. Konzultačné a poradenské práce počas vypracovania oficiálnej žiadosti o nenávratný
finančný príspevok vrátane niektorých povinných príloh (ďalej len „žiadosť o NFP“)
Zahŕňa konzultačné a poradenské práce a pomoc počas samotného vypracovania žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Poskytovateľ bude na základe
požiadaviek objednávateľa a v rozsahu stanovenom po dohode s objednávateľom
pracovať aj na príprave povinných príloh k projektu, a to v súlade s výzvou.

Správnosť a úplnosť dokumentov prekontroluje poskytovateľ pre objednávateľa pred
konečným odsúhlasením. Vo všeobecnosti, žiadosť musí obsahovať detailné údaje
o plánovaných aktivitách v rámci programu štátnej pomoci, ich detailnú štruktúru, zdroje
financovania, podrobnosti ohľadom súčasného a budúceho stavu a iné informácie
v závislosti od projektu. V tejto fáze bude potrebná úzka kooperácia zmluvných strán,
a to aj vzhľadom na pomerne krátku lehotu na podanie žiadosti o NFP.

Žiadosť bude podaná aj prostredníctvom internetového portálu systému ITMS s použitím
konta žiadateľa. Poskytovateľ podá žiadosť prostredníctvom systému ITMS. Za týmto
účelom poskytne objednávateľ poskytovateľovi prihlasovacie meno, heslo a grid kartu a
súhlasí, aby ich Poskytovateľ použil pre účely podania žiadosti a pri súvisiacich
činnostiach. Objednávateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ bude zadávať údaje súvisiace
so žiadosťou do ITMS systému, prípadne ich meniť alebo mazať iba po odsúhlasení
objednávateľom.

3. Komunikácia s orgánmi udeľujúcimi nenávratný finančný príspevok v priebehu prípravy
a podávania žiadosti o NFP

Poskytovateľ bude sledovať postup štátnych orgánov pri spracovávaní žiadosti
objednávateľa. Taktiež bude kontaktovať štátne orgány (bez uvedenia mena
objednávateľa) za účelom získania ich pohľadu na skutočnosti súvisiace so žiadosťou
o NFP relevantné pre projekt objednávateľa a ich prístupom pri schvaľovaní projektu
objednávateľa, pokiaľ to bude potrebné. V prípade potreby a po dohode
s objednávateľom môže poskytovateľ požiadať o potvrdenie určitých skutočností
príslušné orgány aj s uvedením konkrétnych informácií o projekte.

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť súčinnosť a byť nápomocný pri
vykonaní prác podľa tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi cenu za
jeho vykonanie za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Zhotoviteľ prehlasuje, že je spôsobilý na poskytovanie služieb, a pri ich poskytovaní bude
postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami a pokynmi objednávateľa.

V prípade hmotných výstupov služieb (žiadosti o NFP), tieto budú poskytovateľom odovzdané
kontaktnej osobe objednávateľa. Po odovzdaní je objednávateľ oprávnený vzniesť pripomienky
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k hmotnému výstupu, ktoré sa poskytovateľ zaväzuje reflektovať (zapracovať, vysvetliť)
v lehote aby bolo možné žiadosť odovzdať v temníne.

 Miesto a termín plnenia zmluvy
Miesto:
Mesto Komárno, nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno
Podanie žiadosti prostredníctvom systému ITMS
Ministerstvo financií SR
Termín:
- žiadosti o nenávratný finančný príspevok a opis projektu  najneskôr do 21.8.2013,

 Cena
Cena v rozsahu predmetu zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v
znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v
znení neskorších predpisov.

 Možnosť a spôsob úpravy ceny
Cena je špecifikovaná ako cena maximálna.

● Platobné podmienky a fakturácia
Objednávateľ neposkytuje poskytovateľovi žiadny preddavok.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za predmet diela dohodnutú cenu na základe faktúr
vystavených poskytovateľom.

Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a podkladom fakturácie musia byť
doklady uvedené v časti zmluvy. Faktúry sú splatné do 30 dní odo dňa ich doručenia
objednávateľovi.

● Práva a povinnosti zmluvných strán
Poskytovateľ je povinný vykonať dielo podľa ustanovení tejto zmluvy.
Poskytovateľ je povinný objednávateľa informovať o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa
predmetu diela.
Poskytovateľ je povinný na výzvu objednávateľa ho bez zbytočného odkladu písomne
informovať o skutočnom stave prebiehajúcej prípravy predmetu diela.
Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa
oboznámil pri vykonaní diela podľa tejto zmluvy.
Objednávateľ je povinný podľa svojich možností a schopností poskytnúť poskytovateľovi na
jeho výzvu bez zbytočného odkladu  súčinnosť nevyhnutnú na riadne vykonanie diela a to
obstaranie a odovzdanie všetkých informácií a dokladov súvisiacich s predmetom diela,
vytvorením takých podmienok spolupráce, aby poskytovateľ mohol riadne a včas splniť svoj
záväzok, určením osoby podieľajúcej sa na niektorých častiach projektu a jeho nevyhnutných
prílohách.
Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť poskytovateľovi všetky podstatné zmeny,
o ktorých uvažuje a ktoré môžu ovplyvniť realizáciu diela ešte pre ich uplatnením.

● Odovzdanie a prevzatie predmetu diela
Poskytovateľ odovzdá objednávateľovi prekontrolovanú a úplnú žiadosť o nenávratný finančný
príspevok 1 pracovný deň pred jej predložením na riadiaci orgán. Poskytovateľ doručí
objednávateľovi do 14 dní odo dňa zaregistrovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
fotokópiu s potvrdením o podaní tejto žiadosti na riadiaci orgán.
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● Zánik zmluvy a odstúpenie od zmluvy
Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy.
Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť ak jedna zo zmluvných strán opakovane
porušuje ustanovenia tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na výpovednej lehote jeden mesiac zo zmluvy v prípade porušenia
zmluvných povinností.
Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

● Záverečné ustanovenia

Na tento zmluvný vzťah sa aplikujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka SR
v platnom znení a príslušné všeobecne záväzné právne predpisy. Zmluva a s ňou súvisiace
dokumenty sa budú riadiť a interpretovať podľa zákonov Slovenskej republiky.
Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží po
dve vyhotovenia.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po jej zverejnení.

B3/ SPÔSOB URČENIA CENY

1. Cena za obstarávaný predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Pri určení ponukovej ceny za poskytnutie služby uvedie uchádzač cenu:

cena za konzultačné a poradenské práce a pomoc pri vypracovaní a predložení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok

........................eur bez DPH ....................eur s DPH.

3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na danú skutočnosť verejného obstarávateľa upozorní.

4. Uchádzačom nie je povolené predložiť v návrhu na plnenie kritéria hodnotu 0 eur za
poskytnutie predmetu zákazky. Uchádzač, ktorý predloží v návrhu na plnenie kritéria hodnotu 0
eur bude z ďaľšieho vyhodnocovania ponúk vylúčený.
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Príloha  č. 1 k A.1: Čestné vyhlásenie uchádzača

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami zákazky s nízkou hodnotou na
poskytnutie služby na predmet zákazky Konzultačné a poradenské práce pri tvorbe
podkladov a žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
"Elektronizácia služieb miest - eMestá", ktoré určil verejný obstarávateľ v súťažných
podkladoch.

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé
a úplné.

3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej
zákazky subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku.

V .........................................., dňa ................

...........................................................
meno, priezvisko, titul, funkcia a podpis
osoby oprávnenej konať za uchádzača a
pečiatka
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Príloha č. 1 k A.3: Návrh na plnenie kritéria

Návrh na plnenie kritéria

Verejný obstarávateľ: Mesto Komárno
Nám. Gen. Klapku č.1
945 01 Komárno
V zastúpení: MUDr. Anton Marek

Identifikácia uchádzača: Názov:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Predmet zákazky: Konzultačné a poradenské práce pri tvorbe podkladov a žiadosti o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
"Elektronizácia služieb miest - eMestá"

Postup: zákazka s nízkou hodnotou

Druh: služby

Názov Cena bez DPH DPH 20 % Cena s DPH

cena za konzultačné a poradenské práce
pri tvorbe podkladov a žiadosti
o nenávratný finančný príspevok

..................................................

podpis uchádzača


