Výzva na predkladanie ponúk
(zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce)
podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1.

Názov zákazky:
Prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Červenica pri Sabinove
Zastúpený: Ing. Pavol Spodník – starosta obce
Adresa: Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO: 00326925
DIČ: 2020711418
e-mail: cervenica.s@centrum.sk
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
3.

Druh zákazky: stavebné práce

4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predložiť ponuku na celý predmet zákazky

5.

Podmienky účasti:
Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, t.j. musí preukázať, že:
„je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu “

6.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je prístavba k objektu garáže a skladov požiarnej ochrany v Červenici pri
Sabinove. Bližšie informácie sú uvedené vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii, ktorá
tvorí prílohu výzvy.
UPOZORNENIE: podľa výkresu SITUÁCIE ide iba o výstavbu Stavebného objektu SO 01 !!!

7.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 – stavebné práce

8.

Predpokladaná hodnota zákazky:

9.

Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky, alebo trvanie zmluvy: do 2 mesiacov od
protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska .

10.

Miesto dodania predmetu zákazky: intravilán obce Červenica pri Sabinove

11.

Variantné riešenie: neumožňuje sa

12.

Obhliadka miesta:
V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na hore uvedenom kontaktnom mieste. Účasť na
obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa nezúčastní obhliadky, môže predložiť ponuku.

13.

Lehota a miesto na predloženie ponúk:
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

33 010,99 € bez DPH

16.04.2018 do 11:00 hod.

OÚ Červenica pri Sabinove 122, 082 56 Pečovská Nová Ves; starosta@cervenica.eu
14.

Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v slovenskom alebo českom jazyku buď v listinnej podobe na adresu: OÚ
Červenica pri Sabinove 122, 082 56 Pečovská Nová Ves v uzatvorenej obálke s označením:
„PONUKA - SÚŤAŽ“ a s označením hesla súťaže „HZ – Červenica pri Sabinove“ alebo v elektronickej
podobe na emailovú adresu s rovnakým označením
a označením hesla súťaže v predmete mailu.
Elektronická ponuka musí byť predložená vo formáte PDF, alebo v podobnom formáte, aby bola
zabezpečená pred zmenou jej obsahu.
Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie, že nie je platcom.

15.

Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie kritérií
a rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude
posudzovaná cena celkom.

16.

Lehota viazanosti ponúk: 30.04.2018

17.

Obsah ponuky:
- Vyplnený návrh na plnenie kritérií – príloha č. 1
- Nacenený výkaz výmer
- Dôkaz o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu –
originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu

18.

Otváranie ponúk:
Neverejné
Otváranie ponúk a uskutoční dňa 16.04.2018 o 14:00 hod.
Miesto: OÚ Červenica pri Sabinove 122, 082 56 Pečovská Nová Ves

19.

Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný v vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov
štátnej dotácie.

20.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
1. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly poskytovateľom, resp. inými oprávnenými osobami
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nezískania finančných prostriedkov odstúpiť
od zmluvy
3. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená žiadna ponuka,
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
4. Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predloženie ponúk.
5. Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne
všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na
predloženie ponuky a v návrhu zmluvy.
6. Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na vyššie
uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky.

7. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 odsek (8), písm. b)
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.
8. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí
za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od
nej
odstúpi.
9. Verejný obstarávateľ je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť.
10. Ak sa v procese verejného obstarávania vyskytnú skutočnosti neriešené touto výzvou, použijú
sa primerane ustanovenia platného zákona o verejnom obstarávaní

V Prešove, 09.04.2018

Ing. Karol Fábry
príprava a riadenie postupov verejného obstarávania
v mene a na účet verejného obstarávateľa

Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií

CENOVÁ PONUKA
Názov zákazky: Oprava miestnych komunikácií, Červenica pri Sabinove

Obchodné meno:
Sídlo dodávateľa:
Oprávnená osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Email:
Telefón:

Názov zákazky

Oprava miestnych komunikácií, Červenica pri
Sabinove

*sme/nie sme platcami DPH

V ..................., dátum:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Podpis a pečiatka:

*nehodiace sa škrtnite

Celkom
bez DPH

výška DPH

Cena celkom
s DPH

