Výzva
na predloženie ponuky - jednoduchá zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona číslo
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na
poskytnutie služby
Identifikácia verejného obstarávateľa/obstarávateľa:
Autistické centrum Andreas n.o. , Galandova 7, 81106 Bratislava - mestská časť Staré
Mesto
IČO: 31821677
Kontaktné miesto (miesta): Autistické centrum Andreas n.o.
Kontaktná osoba: Lucia Gvozdjaková
Tel/Fax: +421 254410907
Email: gvozdjakova@andreas.sk
2. Názov predmetu zákazky: Prekladateľské služby z nemeckého a anglického jazyka
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky (bez DPH): Na základe predbežného
prieskumu je predpokladaná hodnota zákazky do 12 000,00 € bez DPH
Typ zmluvy: Zmluva na poskytnutie služby, ktorá bude výsledkom verejného
obstarávania
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79530000-8
NUTS kód: SK01
3. Opis predmetu zákazky: Prekladateľské služby z nemeckého jazyka do slovenského
a naopak a z anglického do slovenského jazyka a naopak počas trvania projektu
s témou v sociálnej, resp. zdravotníckej oblasti.
4. Miesto poskytnutia služby: Bratislava
5. Rozdelenie predmetu zákazky: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet
zákazky
6. Lehota dodania zákazky, trvanie zmluvy: 15 mesiacov
7. Zverejnenie výzvy v profile obstarávateľa na stránke www.andreas.sk dňa 2.10.2013
8. Podmienky financovania: Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z
fondov EÚ.
Predmet zmluvy bude financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
/ERDF/ prostredníctvom Operačného programu Program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013, prioritná os: 1. – Znalostný región a
ekonomická konkurencieschopnosť, Oblasť podpory: 1.4 Sociálny rozmer integrácie,
projekt: ACE – Autism competence exchange.
9. Uplynutie lehoty na predloženie ponúk: dňa 8.10.2013 do 12:00 hod
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Ponuky musia byť doručené v elektronickej
podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Obstarávateľ akceptuje aj ponuky
v listinnej podobe.
10. Podmienky účasti: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov
podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.:
- Doklad o oprávnení poskytovať službu.
- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická
osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ),
- výpis z obchodného registra ( predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická
osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov napr.: doklad
o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou.
- Obstarávateľ nepožaduje predložiť požadované doklady v originály alebo
v overenej fotokópii.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:

1.

Najnižšia cena. Cena v € bez DPH za normostranu prekladu.
12. Ďalšie informácie:
Prijatá cena zákazky je konečná a nemenná.

V Bratislave, 2.10.2013

