Výzva
na predloženie cenovej ponuky
1. Identifikácia vyhlasovateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E-mail:
Kontaktná osoba:

KEMAR s.r.o.
1. mája 2752, Hurbanovo 947 01
47341319
2023817092
+421 41 558 20 30
kemar@kemar.sk
Dávid Keszeg

vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky.

2. Predmet zákazky:
Externé služby v rámci podpory prístupu k hmotným a nehmotným aktívam MSP v kultúrnom a
kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest (decentralizovaná podpora), Prioritná os 3:
Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, k výzve zverejnenej dňa 17. októbra 2016, kód
výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5.
Druh zákazky – služby.
3. Opis predmetu zákazky
Konzultačné a poradenské služby
Poskytovanie poradenských a konzultačných služieb v oblasti grantov, dotácií a verejného
financovania pre projekt „Rozvoj kreatívneho potenciálu spoločnosti KEMAR s.r.o.“ v rámci
Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 3 - Mobilizácia kreatívneho
potenciálu v regiónoch:
• formulovania cieľov a aktivít projektu
• definovania súladu projektu s cieľmi opatrenia
• definovania indikátorov projektu
• definovania súladu projektu s horizontálnymi prioritami
• vypracovania príloh projektu
• zabezpečenia kontroly projektu a konzultácií s riadiacim/sprostredkovateľským orgánom
• koordinácie činnosti projektového tímu
• manažmentu procesu spracovania a doloženia podpornej dokumentácie
• zaregistrovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok
• odovzdania žiadosti o NFP v požadovanom tvare a počte kópií príslušnému
sprostredkovateľskému orgánu, a to v termíne určenom vo výzve
• odovzdania kópie žiadosti o NFP objednávateľovi v elektronickej podobe
• bez zbytočného odkladu odstrániť príslušnými orgánmi vytknuté nedostatky žiadosti o NFP,
a to v lehote na to určenej
• zabezpečenia realizácie verejného obstarávania v súvislosti s projektom v zmysle platnej
legislatívy
• príprava podkladov k uzavretiu Zmluvy o NFP medzi objednávateľom a riadiacim /
sprostredkovateľským orgánom (poskytovateľom NFP)
• spracovanie monitorovacích správ v zmysle Zmluvy o NFP
• spracovanie žiadostí o platbu v zmysle Zmluvy o NFP vrátane záverečného vyúčtovania
projektu

•
•
•
•

spracovanie záverečnej monitorovacej správy
spracovanie žiadostí o realizáciu zmien v projekte (harmonogram, rozpočet alebo v inej
časti Zmluvy o NFP)
účasť zástupcov poskytovateľa na kontrolách zo strany riadiaceho / sprostredkovateľského
orgánu počas trvania projektu
poradenská a konzultačná činnosť za účelom dodržania podmienok uvedených v Zmluve
o NFP

Vyššie uvedené činnosti bude poskytovateľ vykonávať v súlade s príslušnou Výzvou na
predkladanie žiadostí o NFP (IROP-PO3-SC31-2016-5) a súvisiacimi usmerneniami Integrovaného
regionálneho operačného programu, prioritná os 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu
v regiónoch.
4. Predpokladaná hodnota zákazky
18.000,- EUR bez DPH
5. Predpokladaný rozsah zákazky
600 osobohodín
6. Lehota, miesto a spôsob predloženia cenovej ponuky
Termín predkladania cenovej ponuky je stanovený do 10.04. 2020 do 15:00 hod. osobne,
mailom, kuriérom alebo poštovou zásielkou. Návrh musí byť predložený v slovenskom alebo
českom jazyku.
Všetky dokumenty, ktoré sú súčasťou ponuky, je nutné doručiť:
• mailom na adresu kemar@kemar.net
• osobne/kuriérom/poštou v uzavretej obálke heslom „Externé služby pre projekt
spoločnosti KEMAR s.r.o.“ na adresu:
KEMAR s.r.o.
1. mája 2752
Hurbanovo 947 01
Súťažné ponuky doručené iným spôsobom alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú do
prieskumu trhu prijaté a budú zaslané obratom späť navrhovateľovi. Ponuku nie je možné odvolať
po jeho doručení vyhlasovateľovi.
7. Lehota na prijatie najvhodnejšej ponuky a lehota na oznámenie vybranej ponuky
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle vyhlasovateľa dňa 10.04. 2020 o 16:00 hod.
Vyhlasovateľ bude informovať účastníkov prieskumu trhu o výsledku mailom.
.
8. Spôsob výberu najvhodnejšej cenovej ponuky
Predloženú ponuku bude možné zahrnúť do výberu len v prípade, ak jej obsah bude zodpovedať
podmienkam zákazky.
Kritériom hodnotenia ponúk je celková cena za predmet zákazky bez DPH (váha 100%).

Hurbanovo, 31.03. 2020
Príloha – formulár ponuky.

______________________
Dávid Keszeg

