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Plán obstarávaní pre Projekt s názvom:  Prijímateľ predloží plán obstarávaní minimálne 10 pracovných dní pre termínom vyhlásenia prvého obstarávania, elektronicky: na adresu vo.esf@employment.gov.sk  Využitie nástroja R.O.H. na zabezpečenie štandardnej kvality života MRK
ITMS kód Projektu:				 	NFP27120131276
Prijímateľ (názov a sídlo): 				Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Poskytovateľ NFP: 					Ministerstvo práce,  sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4-6-8, 816 43 Bratislava 
							V zastúpení: Implementačná agentúra pre OP ZaSI
Položka rozpočtu (skupina výdavkov) Prijímateľ uvedie názov a číslo položky rozpočtu/skupinu výdavkov, ku ktorej sa vzťahuje plánované obstarávanie.
Názov aktivity, ku ktorej sa vzťahuje predmet obstarávania Prijímateľ uvedie názov a číslo aktivity, s realizáciou ktorej súvisí predmet obstarávania.
Opis predmetu zákazky Prijímateľ špecifikuje predmet zákazky - tovar/služby, základné parametre/technické požiadavky, počet ks a ďalšie informácie.
Predpokladaná hodnota v € bez DPH
Postup obstarávania Prijímateľ uvedie plánovaný postup obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Usmernením RO č. N5/2008 v aktuálnom znení 
Predpokladaný termín začiatku obstarávania (plánovaný termín uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk)
Poznámka Prijímateľ uvedie ďalšie informácie súvisiace s predmetom a postupom obstarávania, ktoré považuje za potrebné a nie sú predmetom požadovaných informácií v predchádzajúcich stĺpcoch. 
637001 Školenie, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
2.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity 
služba - vykonanie v Starej Ľubovni, termín dodania 6.12.2014
- školenie  k BOZP  v rozsahu 4 hodiny  pre 8 osôb 
- kurz prvej pomoci v trvaní 8 hodín pre 8 osôb
- školenie k legislatíve počas 3 za sebou idúcich dní po 6 hodín denne pre 8 osôb
- kurz asertívneho vyjednávania počas 2 za sebou idúcich dní po 8 hodín denne pre 8 ľudí
1 325,07
V zmysle Usmernenia RO č. N5/2008 v aktuálnom znení, bod 5.2., určenie hodnoty predmetu zákazky  PHZ vyhľadaním 3 potenciálnych dodávateľov na internete a písomné zdokumentovanie, oslovenie  minimálne 7 potenciálnych uchádzačov s písomnou výzvou na doručenie písomnej cenovej ponuky, s možnosťou predkladať cenové ponuky na jednotlivé časti zákazky na každú časť samostatne v zalepenej obálke. Mandátna zmluva.
21.11.2014

636001 Nájom budov, objektov
2.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
služba – prenájom modulového kontajnera na vytvorenie kancelárie – sociálnej bunky pre členov R.O.H. s umiestnením kontajnera na miesto určenia v Starej Ľubovni,  termín dodania 6.12.2014 na dobu do 30.9.2015
1 500,00
V zmysle Usmernenia RO č. N5/2008 v aktuálnom znení, bod 5.2., určenie hodnoty predmetu zákazky  PHZ vyhľadaním 3 potenciálnych dodávateľov na internete a písomné zdokumentovanie, oslovenie s písomnou výzvou na doručenie písomnej cenovej ponuky v zalepenej obálke. Nájomná zmluva.
21.11.2014

633006 Všeobecný materiál
.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
dodanie tovaru - s dodaním do Starej Ľubovne, termín dodania 6.12.2014
- písacie potreby 8 ks denník, 8 ks blok A4, 8 ks pero guličkové, 8 bal poznámkové lístky, 8 ks plastová menovka so štipcom a závesom
66,73 €
V zmysle Usmernenia RO č. N5/2008 v aktuálnom znení, bod 5.1., nakoľko sa jedná o zákazku do 1000,00 € bez DPH, Mesto Stará Ľubovňa predloží čestné vyhlásenie  (Príloha č. 3 k Usmerneniu RO č. N5/2008).  Objednávka.
21.11.2014

633010
Materiál – pracovné odevy
2.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
tovar –s dodaním do Starej Ľubovne, termín dodania 6.12.2014
- pracovné pomôcky 8  ks terč na zastavenie vozidiel, 8 ks brašňa na bežné pomôcky s vreckami na zips  cez rameno k pásu, 8 ks baterka vrátane žiarovky a batérií vo funkčnom stave minimálna veľkosť 15 cm
- pracovné odevy 8 ks nohavice dlhé pracovné na traky veľkosť XXL z nesyntetického materiálu s minimálne 4 vreckami,  8 ks zimná bunda zateplená vonkajší materiál ako nohavice s minimálne 4 vreckami s kapucňou, 16 ks letné tričko bavlnené veľkosť XXL, 8 ks  letná čiapka šiltovka  materiál ako nohavice, 8 ks zimná čiapka na uši s možnosťou ich nadvihnutia s teplou podšívkou, 8 ks  vesta oranžovej farby s našitými reflexnými pásmi veľkosť XXL
- 8 pár pracovná obuv letná typu botasky s upínaním na suchý zips veľkosť podľa vlastného výberu,8 ks  pracovná obuv zimná šnurovacia kožená veľkosť podľa vlastného výberu

1 171,00 €
V zmysle Usmernenia RO č. N5/2008 v aktuálnom znení, bod 5.2., určenie hodnoty predmetu zákazky  PHZ vyhľadaním 3 potenciálnych dodávateľov na internete aj pre poznanie možnosti dodávateľov dodať celý predmet zákazky (ošatenie, obuv, pomôcky) a písomné zdokumentovanie, oslovenie minimálne 7 potenciálnych uchádzačov s písomnou výzvou na doručenie písomnej cenovej ponuky v zalepenej obálke. Zmluva o dodaní tovaru.
21.11.2014

637003 Propagácia, reklama a inzercia
2.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
služba  – s dodaním do Starej Ľubovne, termín dodania 6.12.2014
- vyhotovenie 1 ks vysvetľujúca tabuľa 150x100 cm z plastu hr. 0,4 mm s plnefarebnou potlačou informácie o projekte a
- vyhotovenie 25 ks letákov  formátu A/4 a 25 ks plagátov formátu A/3 s informáciami o projekte vo farebnej tlači

136,67 €
V zmysle Usmernenia RO č. N5/2008 v aktuálnom znení, bod 5.1., nakoľko sa jedná o zákazku do 1000,00 € bez DPH, Mesto Stará Ľubovňa predloží čestné vyhlásenie  (Príloha č. 3 k Usmerneniu RO č. N5/2008). Nákup v hotovosti.
21.11.2014

610620  Mzdy 
2.1.4 Aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity
- 7 x 12 mesiacov člen  R.O.H. á 657,50 €/mesiac
- 1x 12 mesiacov člen-koordinátor R.O.H. á 707,50 €/mesiac


63 720,00 €
Verejné obstaranie nie je potrebné vykonať v zmysle zák. 25/2006 Z. z., § 1 ods. 2 písm. g) – zákon sa nevzťahuje na uzavretie pracovnej zmluvy.
xxx

Vypracoval (meno a priezvisko), kontakt (e-mail, telefón) : Eulalia Štefanová, @staralubovna.sk" stefanova@staralubovna.sk, 052/43-15-267, 0905 769 541
Dátum : 07.11.2014
Podpis:
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa: PaedDr. Michal Biganič, primátor mesta
Dátum: 11.11.2014
Podpis:

