OBEC ČIČAVA
Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: +421 57 4420 00 Fax: +421 57 4420 00 E- mail: obeccicava@stonline.sk
www: www.cicava.ocu.sk

Výzva na predkladanie ponuky.
V súlade s ustanovením § 99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“),
vyzývam záujemcov na predloženie ponuky, v rámci zadávania podprahovej zákazky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ :
Zastúpená:
tel. č.:
URL:
kontaktná osoba:
tel. č.:
e-mail:

Obec Čičava
Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou
00332305
2020640919
Ing. Ladislav Kalafa
+421 57 442 20 00
http:// www.cicava.ocu.sk
Ing. Ladislav Kalafa
+421 57 442 20 00
obeccicava@stonline.sk

2. Názov projektu:
Podpora integrácie znevýhodnených a marginalizovaných rómskych príslušníkov na trh
práce v obci Čičava.
3. Predmet zákazky:
Školenia a kurzy.
4. Druh zákazky:
Služby.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný predmet:80510000-2 Služby týkajúce sa
odborných školení.
5. Opis predmetu zákazky:
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Realizácia projektu „Podpora integrácie znevýhodnených a marginalizovaných rómskych
príslušníkov na trh práce v obci Čičava“ prispeje k zlepšeniu sociálnych návykov, situácie
v rodinách marginalizovaných rómskych komunitách a ďalších cieľových skupinách. Po
skončení projektu predpokladáme celkové zlepšenie sociálnej situácie v komunite,
predovšetkým však očakávame výrazne vyššiu aktivitu samotnej komunity. Podstatne sa
rozšíri ponuka sociálnych služieb pre členov komunity – poradenských a rekvalifikačných.
Rovnako predpokladáme zlepšenie situácie v rodovej oblasti, kde očakávame postupnú
pozitívnu zmenu postavenia žien v rodinách a komunite. Projekt obnoví sociálne návyky
u niektorých Rómov, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a zároveň podporí snahu obce
o intenzívnejšiu prácu s rómskou menšinou, čo bude základom pre realizáciu ďalších aktivít
obce predovšetkým v tejto oblasti. Výstupom z projektu bude množstvo aktivít, ktoré budú
mať pravidelný, kontinuálny a predovšetkým dlhodobý charakter v súlade s časovým
rámcom realizácie projektu. Výsledky a dopady projektu, resp. prínosy realizácie projektu
a informácie získané počas jeho implementácie budú dostupné širokej verejnosti. Obec tiež
nevylučuje možnosť realizácie komplexného projektu v oblasti riešenia problémov
nezamestnanosti s okolitými obcami a nadviazať budúce akcie na skúsenosti a znalosti
získané realizáciou projektov v predchádzajúcom období a na skúsenosti z tohto projektu.
Obec tiež nevylučuje spoluprácu so súkromným sektorom v oblasti vytvárania nových
pracovných miest pre cieľovú skupiny občanov.
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
65 868,80 EUR bez DPH
7. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Čičava
8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:
nie
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
nie
10.Trvanie zmluvy alebo lehota na poskytnutie služieb:
05/2010 – 07/2011
11.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet obstarávania bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu, štátneho rozpočtu
a vlastných finančných prostriedkov v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku prostredníctvom Fondu sociálneho rozvoja. Dohodnutú
zmluvnú cenu za poskytnuté služby verejný obstarávateľ uhradí úspešnému uchádzačovi na
základe predloženej faktúry, ktorú vystaví uchádzač v zmysle dohodnutých zmluvných
podmienok. Dodávateľovi služby sa neposkytne žiadny preddavok.
2

12.Podmienky účasti uchádzačov, požadované doklady, ktoré musia byť
súčasťou ponuky:
-

Predloženie dokladu o oprávnení poskytovať požadované služby (originál
alebo úradne overená kópia nie staršia ako 3 mesiace od termínu predkladania
ponúk)
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti inými dokladmi platnými
v príslušnej krajine uchádzača, ak týmto dokladom preukáže určené požiadavky.

13.Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená
zodpovedných za plnenie zmluvy : Áno

a odbornú

kvalifikáciu

osôb

14.Poskytovanie súťažných podkladov :
Súťažné podklady si môže záujemca vyžiadať na adrese :
- Adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
15.Súťažné podklady sa budú vydávať :
V pracovných dňoch od 29.3.2010 do 12.4.2010
V pracovnom čase : 08.00 hod. do 14.00 hod.
16.Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
Osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou.
17.Úhrada za súťažné podklady:
Nie.
18.Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 22.4.2010

Čas: 12:00 hod.

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
19.Otváranie obálok s ponukami:
Dátum : 23.4.2010

Čas : 12:00 hod.

Miesto otvárania obálok s ponukami:
Názov: Obec Čičava - Obecný úrad (kancelária starostu)
Sídlo: Čičava 41, 093 01 Vranov nad Topľou
20. Kritériá na hodnotenie ponúk : najnižšia cena
21.Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
30.06.2010
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22.Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
V prípade neposkytnutia nenávratného finančného príspevku od FSR verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky a odstúpiť od
zmluvy bez finančných nárokov uchádzača.

V Čičave, 29.03.2010
Ing. Ladislav Kalafa
Starosta obce Čičava
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