VÝZVA
na predloženie ponuky zákazky
podľa § 9 ods. 9 zákona NRSR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

„Program hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja mesta
Banská Štiavnica pre roky 2014 – 2020.“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a adresa verejného obstarávateľa:
MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
Zastúpený:
Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:
Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
RNDr. Viktória Michalská – 045/6949619, viktoria.michalska@banskastiavnica.sk,
Kontaktná osoba vo veciach technických:
Bc. Denisa Chríbiková – 045/6949654, denisa.chribikova@banskatiavnica.sk
Poštová adresa:
MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
Telefón: 045/6949619
Fax: 045/6921207
Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom
Číslo účtu: SK5302000000000014525422
IČO: 00 320 501
DIČ: 2021107308

2.

Predmet zákazky:

Program hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja mesta Banská Štiavnica pre roky 2014
– 2020 (ďalej už len „PHSR“) bude po územnom pláne druhým strategickým dokumentom mesta Banská
Štiavnica. PHSR musí byť v súlade so záväznými časťami územnoplánovacej dokumentácie mesta Banská
Štiavnica.
Jeho vypracovanie je nevyhnutné pre úspešné uchádzanie sa o dotácie z pripravovaných grantových
schém a dotácií ministerstiev a organizácií sídliacich v Slovenskej republike.
V rámci spracovania dokumentu je potrebné adekvátne zmapovanie súčasnej situácie nielen v meste
Banská Štiavnica, ale tiež v priľahlom regióne. Pri mapovaní je potrebné brať do úvahy zapojenie
a zodpovednosti kľúčových inštitúcií a organizácií v regióne tak, aby bolo na základe analýzy možné určiť
budúce smerovanie priorít mesta v jednotlivých okruhových oblastiach a zároveň úlohy, ktoré by mali riešiť
iné inštitúcie na to, aby bol zabezpečený rozvoj regiónu.
Základné východisko by nemalo poskytovať len krátky prehľad stavu regionálneho hospodárstva (opisný
prístup), ale preskúmať jeho súčasnú výkonnosť prostredníctvom identifikácie základných faktorov
a zámerov do budúcnosti. Priority a ciele stratégií budú vychádzať z informačného základu a výkonnosť
stratégie bude vyhodnotená porovnaním so základným východiskom – údajovou základňou, databázou.
Na základe spracovaných vstupných údajov bude vypracovaný prehľad priorít jednotlivých cieľov, úloh
a činností pre každú z oblastí samostatne s ohľadom na špecifickú, realistickú a dosiahnuteľnú situáciu,
ktorá bude vychádzať z reálnych podkladov.
Pri spracovaní oblastí priorít je potrebné dbať a rešpektovať právomoci jednotlivých inštitúcií.

Obsah PHSR je legislatívne vymedzený Zákonom NRSR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho
rozvoja (§ 10) v zmysle neskorších zmien podľa Zákona č. 351/2004 Z. z. ako strednodobý programový
dokument, ktorý obsahuje najmä:
• analýzu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, hlavné smery jej vývoja, ustanovenie cieľov
a prvoradých potrieb,
• úlohy a prvoradé potreby v rozvoji technickej infraštruktúry, sociálnej infraštruktúry, v starostlivosti
o životné prostredie, vo vzdelávaní, v kultúre a v ďalších oblastiach podľa § 3 ods. 2,
• návrh finančného a administratívneho zabezpečenia.
PHSR bude pozostávať z nasledovných častí:
1. Analyticko- strategická časť:
- AUDIT územia – mapovanie: všeobecná charakteristika, infraštruktúra, prírodné zdroje a ŽP, ľudské
zdroje, kultúrne, voľný čas a komunitný rozvoj, vzdelávanie, historické a spoločenské zdroje,
materiálne a finančné zdroje, ekonomické využívanie zdrojov a podnikanie.
- Analýza územia: analýza SWOT, problémová analýza, väzby na strategické dokumenty
samosprávneho kraja, akčný plán, potenciál a disparita územia.
- Stratégia rozvoja: vízia a ciele, finančný rámec.
2. Programová časť:
- Program rozvoja: priority a opatrenia.
- Implementačný rámec: zabezpečenie implementácie PHSR, základný implementačný rámec,
monitoring, časový harmonogram, definovanie hodnotiacich kritérií a postupov.
Uchádzač zabezpečí prieskum verejnej mienky: príprava a vyhodnotenie dotazníkov.
Uchádzač zabezpečí výrobu, finálne spracovanie a tlač PHSR.
Uchádzač v spolupráci s mestom zabezpečí verejnú prezentáciu finálneho dokumentu.
Uchádzač v ponuke predloží aj harmonogram spracovania PHSR.
Uchádzač predloží dokument PHSR v elektronickej podobe na CD/DVD a 5 ks v tlačenej forme.
Objednávateľ zabezpečí:
- všetky stretnutia organizačne, materiálne a technicky vrátane priestorov a občerstvenia a pozvanie
obyvateľov mesta,
- aktívne zapojenie pracovníkov mesta do procesu programovania a spracovania,
- tlač, distribúciu a zber dotazníkov,
- potrebnú súčinnosť a spoluprácu pri spracovaní auditu územia.
Rozsah dokumentu: Nie je určený.
Termín odovzdania diela: do 10 mesiacov od podpisu zmluvy.
Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky (cestovné, komunikačné a iné
náklady).
Kontaktná osoba: Bc. Denisa Chríbiková – 045/6949654, denisa.chribikova@banskatiavnica.sk
3.

Zmluva:

Uchádzač v cenovej ponuke predloží návrh Zmluvy podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

4.

Variantné riešenie:

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
5.

Miesto uskutočnenia služieb:

Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, mesto Banská Štiavnica.

6.

Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Banská Štiavnica formou bezhotovostného platobného
styku v lehote splatnosti faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
7.

Predpokladaná hodnota zákazky:

7 506,70,- EUR bez DPH
8.

Typ zákazky:

Zákazka na poskytnutie služby podľa § 3 ods. (4) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9.

Podmienky účasti

Ponuka musí obsahovať:
a) Fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu v prostej kópii.
b) Referencie, príp. počet spracovaných konkrétnych PHSR.
c) Informáciu o počte rokov pôsobenia na trhu/prax.
d) Cenovú ponuku, ktorej súčasťou bude návrh zmluvy.
10. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v ponuke
uchádzača bude vyjadrená v eurách (EUR). Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
11. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do 30.05.2014 o 13:00 hod. v uzavretej obálke s označením
„Súťaž – neotvárať!“ a „PHSR“, osobne, alebo poštou na adresu:
Mesto Banská Štiavnica,
Radničné námestie 1,
969 24 Banská Štiavnica
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu.
12. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného obstarávania
bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke:
e)
f)
g)
h)

nepredložil doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 9,
predložil neplatné doklady,
nepredložil požadované doklady alebo informácie,
poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.

13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena za kompletné
uskutočnenie predmetu zákazky vrátane DPH vyjadrená v eurách (EUR).
14. Cena a spôsob určenia ceny:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách
a musí zahŕňať všetky náklady a honorár uchádzača.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena
vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní.
15. Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky
prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný
obstarávateľ podpíše Zmluvu podľa predloženej cenovej ponuky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať Zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade ak úspešný
uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať Zmluvu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať Zmluvu s úspešným uchádzačom na tú časť zákazky,
na ktorú získal finančné prostriedky.
Verejný obstarávateľ po prijatí úspešnej ponuky postupuje v súlade s ustanoveniami zák. č. 546/2010 Z. z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania
zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona NRSR č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov nie je možné podať námietky.
Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli
s prípravou a doručením ponuky.

V Banskej Štiavnici, dňa 19.05.2014

RNDr. Viktória Michalská
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

