VÝZVA
na predkladanie ponúk
(zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.)
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby s názvom: „Audit systému
merania času prepravy listov 1. triedy za rok 2013“ (ďalej len „Audit meracieho
systému“).
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
PSČ:
Ulica:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb
Bratislava
828 55
Továrenská 7
Ing. Darina Dobroňová
041/7235 257
041/7234 043
darina.dobronova@posturad.sk

2. Typ zmluvy: Zmluva na poskytnutie služby podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení.
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky Audit meracieho systému je audit systému merania času
prepravy listov 1. triedy z hľadiska overenia súladu meracieho systému s STN EN
13850 (Poštové služby. Kvalita služby. Meranie času dopravy medzi koncovými bodmi
pre jednotlivo podávané prioritné zásielky a zásielky prvej triedy.) a metodikou
„Celoplošné meranie plnenia lehoty prepravy listov 1. triedy vnútroštátneho styku
metódou End to End v roku 2013“. Výsledkom predmetu zákazky je odovzdanie
správy o výsledkoch auditu podľa bližšej špecifikácie (uvedená nižšie v texte)
objednávateľovi.
Spoločný slovník obstarávania: 79212000-3
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky zahŕňa overenie zhody meracieho systému
s STN EN 13850 formou kontroly všetkých kritických bodov realizovaného systému,
najmä:
A. Nezávislosti vykonávateľa merania od poskytovateľa univerzálnej služby, ale aj
od ostatných poštových podnikov.
B. Skupiny respondentov:
- rozmiestnenie respondentov z hľadiska stratifikácie geografického pokrytia,
- náhodnosti výberu respondentov, štruktúry respondentov (vek, pohlavie,
vzdelanie ...),
- plánu rozdelenia respondentov do skupín, výkonnosti respondentov (počty
zásielok), rozdelenia respondentov podľa typu podania a dodania,
- inštrukcií pre respondentov - inštrukčná príručka, zaznamenávanie údajov
respondentmi,
- minimálneho pokrytia poštových oblastí obsluhovaných operátorom respondentmi
podľa normy,
- striedania skupiny respondentov, utajenie respondentov pred operátorom,

-

rýchlosti odpovede každého respondenta (zaslanie všetkých kontrolných zásielok
merateľovi).

C.
-

Systému merania kvality:
požiadavky merania kvality (nezávislé meranie medzi koncovými bodmi),
štúdie pre stanovenie a revíziu rozlišujúcich znakov zásielok,
metodiky, zhromažďovania údajov a výsledkov procesov vedúcich ku stanoveniu
základu návrhu, vrátane rozhodnutia o type základu návrhu pre každý rozlišujúci
znak,
metodiky štúdie skúšobných zásielok, vrátane možného výberu návrhu
disproporcionálnej vzorky,
primeranosti geografickej stratifikácie,
metódy váženia a výpočtových pravidiel, ktoré vedú k výsledným údajom,
integrity merania,
prípadov vyššej moci, iných vonkajších vplyvov a odpočítanie zodpovedajúcich
období.

-

4. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Nie.
5. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie.
6. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia poskytnutia služby:
do 15.4.2014
7. Lehota na predkladanie ponúk: do 21.2.2014 do 11.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú doručiť ponuky:
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Stále pracovisko
Ul. 1. mája 16
010 01 Žilina
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuku je potrebné predložiť
v zalepenej obálke označenej slovami „Neotvárať – Ponuka/Audit meracieho
systému“.
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz
na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: Predmet obstarávania bude financovaný
z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje
zálohu. Predpokladaná hodnota zákazky je 18 000,- € bez DPH. Dohodnutá cena
bude vybranému dodávateľovi s najnižšou cenou uhradená po realizácii predmetu
zákazky na základe vystavenej faktúry, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti daňového
dokladu. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej preukázateľného doručenia
objednávateľovi.
9. Podmienky účasti uchádzačov: Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie
podmienok účasti predloženie: a) dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu na daný predmet zákazky podľa § 26 ods. 1
písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, b) ak je záujemca/uchádzač
zapísaný do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť „Potvrdenie o zapísaní
do zoznamu podnikateľov“.

Spôsob predloženia:
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie originálu alebo
osvedčenej kópie dokladu nie staršej ako tri mesiace.
10. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
Cena musí byť stanovená na celý predmet zákazky. Cena musí obsahovať aj DPH,
v prípade, že nie ste platcom DPH, prosíme uviesť túto skutočnosť v ponuke. Cena
je pevná za celý predmet zákazky a za celú dobu trvania služby.
11. Lehota viazanosti ponúk: minimálne 30 dní od dátumu na predkladanie ponúk
12. Ďalšie informácie obstarávateľa: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené ponuky. Predloženie cenovej ponuky nezakladá nárok
na uzavretie zmluvného vzťahu.

V Žiline, dňa 7.2.2014

............................................
Ing. Ján Fľak, PhD.
podpredseda úradu

