
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

                V Bratislave 30.11.2018

                11094/2018/HOMJ

Vec

Zadanie zákazky ,,Zabezpečenie procesného auditu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava

– Nové Mesto,, zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117  Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č.

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov predkladá zákazku s nízkou hodnotou Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výzvu na predloženie cenovej ponuky.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava

IČO:                             00 603 317

DIČ: 2020887385

Zastúpený: Mgr. Rudolf Kusý – starosta

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:  1800347007/5600

Kontaktná osoba:   Ing. Zuzana Miškovská 02/49 253 375

      2.    Typ zmluvy: Zákazka na poskytnutie služby, Zmluva o poskytnutí služby
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3.     Opis  predmetu zákazky:

        Predmetom zákazky je zabezpečenie procesného auditu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava –

        Nové Mesto.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky:

A.   Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby na vykonanie procesného auditu Miestneho

        úradu mestskej časti Bratislava – Nové mesto s cieľom optimalizovať a zefektívniť činnosť

        miestneho úradu a skvalitniť služby občanom.

B.   Procesný audit pozostáva z nasledovných služieb:

Názov etapy projektu Požadované výstupy z etáp

Inicializácia projektu harmonogram projektu, ustanovený projektový tím,
mapa súčasných procesov, prezentácia

Vytvorenie procesného
modelu

Procesný model, ktorý bude obsahovať  popísané
procesy, početnosť činností, kompetencie, vstupy a
výstupy (produkty) k jednotlivým činnostiam,
použité IT aplikácie,  existujúca organizačná
štruktúra na úroveň funkčných miest, mapa
existujúcich IT aplikácii a modulov.

Vecná procesná analýza a
návrh reštrukturalizácie
miestneho úradu

Záverečná správa obsahujúca:
- Procesný model MÚ (procesy, subprocesy,

zdroje...).
- Vyhodnotenie analýzy procesov.
- Návrh rýchlo vykonateľných a nenákladných

opatrení.
- Návrh reštrukturalizácie MÚ, návrh novej

organizačnej štruktúry a návrh formuláru pre
popisu nových pracovných náplní.

- Odporúčania pre ďalší rozvoj riadenia MÚ.
Záverečná správa na zverejnenie.

Prezentácia výstupov
zástupcom mestskej časti prezentácia záverečnej správy

C.   Počet zamestnancov miestneho úradu k 26.11.2018 – 183 zamestnancov.

D.   Lehota plnenie zákazky – od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 12 mesiacov.

E.   Pre účely schvaľovania plnenia služieb a výstupov bude menovaný Riadiaci tím zložený zo

        zástupcov dodávateľa a obstarávateľa. Riadiaci tím bude zabezpečovať strategické riadenie

        činností, ktorý bude v priebehu poskytovania služieb vykonávať nevyhnutné strategické

        rozhodnutia.

F.   Výstupom procesného auditu bude Záverečná správa, odovzdaná v elektronickej forme na

        CD/USB (scan obsahu originálu auditu) nosiči a prezentovaná kompetentným zástupcom

        samosprávy mestskej časti a miestneho úradu.

G.    Súťažná cena zákazky:

Súťažná cena bude uvedená v celkovej sume EUR bez DPH a v sume EUR s DPH. Uchádzač

                   uvedie, či je platcom DPH.
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                   Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude – najnižšia cena.

                   Na predmet zákazky sa neposkytuje finančný preddavok. Uchádzač musí predložiť ponuku na

                   celý predmet zákazky.

                   Platba za poskytnuté služby sa uskutoční v súlade so zmluvou po prevzatí výstupov po určenej

                   etape na základe Preberacieho protokolu.

Fakturácia
poradie

Názov  ukončenej etapy podľa časovej
náročnosti

Vyplatená časť z  ceny
zákazky v %

1. Inicializácia projektu 30
2. Vytvorenie procesného modelu 30
3. Vecná procesná analýza a návrh

reštrukturalizácie miestneho úradu,
Prezentácia výstupov zástupcom mestskej

časti

40

Osobitné požiadavky na plnenie  predmetu zákazky:

1. Uchádzač musí  disponovať dokladom  o  oprávnení  poskytovať službu,  podľa  opisu  zákazky  -

živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské

oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra.

2. Uchádzač predloží zoznam poskytovaných služieb, pre orgán verejnej správy, rovnakého

charakteru ako je predmet zákazky za predošlé obdobie, doplnený referenciami, spolu

s uvedením mena objednávateľa služby a kontaktu ( pre potreby overenia si predmetného

zoznamu )

► Osoba splnomocnená na strane obstarávateľa je: Ing. Zuzana Miškovská, tel.: 02/ 49 253 375,

               0905 387 039, email: zuzana.miskovska@banm.sk ◄

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 20 833,33 €

5. Miesto a lehota na predkladanie ponúk

5.1 Ponuku predkladajte mailom: jana.homolova@banm.sk

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Procesný audit,,

            Kontaktná osoba: Ing. Zuzana Miškovská  (02/49 253 375, 0905 387 039)

5.3 Lehota na predloženie ponuky: 14.12.2018 do 10:00 hod.

5.4 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2019

6. Obchodné podmienky:

V zmysle § 340b ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) je subjekt verejného práva
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 (dlžník) podľa § 261 ods. 3 a 5 povinný splniť peňažný záväzok z dodania tovaru alebo poskytnutia

služby  v  lehote  splatnosti  30  dní  odo  dňa  doručenia  dokladu  alebo  30  dní  odo  dňa  poskytnutia

riadneho plnenia veriteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr.

7. Miesto a lehota  plnenia:

Miesto plnenia  zákazky: MÚ MČ Bratislava Nové Mesto, Junácka č.1, 832 91 Bratislava

Lehota plnenia: na základe Zmluvy o poskytnutí služby

                      ( poskytnúť službu v termíne najneskôr do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy,

                      ( termín začatia poskytovania služieb bude dohodnutý oboma stranami po podpise

                      zmluvy, najneskôr však do 20.01.2019.

8. Cena a spôsob určenia ceny:

cena   za  predmet  zákazky  musí  zahŕňať všetky  náklady   spojené  s  predmetom zákazky vrátane

dopravy ako celku.

         ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:

· celková cena bez DPH

· sadzba a výška  DPH

· celková cena s DPH

ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je   platcom

DPH.

9.  Uchádzač v rámci svojej ponuky:

· musí disponovať oprávnením na podnikanie v predmete zákazky

· predloží  názov,  adresu  sídla  a  IČO  za  účelom  overenia  tejto  skutočnosti  v  príslušných

registroch

10. Hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane uchádzač,

ktorého cena  je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie

tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase

uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

             JUDr. Jaroslav Matovič, v. r.

Oddelenie investícií a verejného obstarávania


