V Ý Z V A
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v zmení neskorších predpisov na zabezpečenie stavebných prác pre zákazku:
,,Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Veľké Uherce“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Veľké Uherce
Sídlo:
958 41 Veľké Uherce 360
IČO:
00 311 294
Telefón:
0908 614 174
Kontaktná osoba: Ing. Alena Chalupová, starostka obce Veľké Uherce
e-mail:
starosta@velkeuherce.sk
Verejný obstarávateľ podľa § 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.

2. Predmet zákazky:

Predmetom zákazky je
,,Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Veľké Uherce“
3. Druh zákazky :
Stavebné práce - CPV 45000000-7

4. Predpokladaná hodnota zákazky: ..... 22 074,67 Eur bez DPH
5. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Veľké Uherce
6. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Jedná sa o zabezpečenie stavebných prác:
-Zastrešenie a prístavba domu smútku
Podrobný popis je uvedený vo výkaze výmer/ príloha č.2/ a v projektovej dokumentácií.
Verejný obstarávateľ požaduje nacenenie predmetu zákazky na základe výkazu výmer, ktorý je
prílohou tejto výzvy. Údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo
výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní technických
parametrov uvedených vo výzve a vyšších parametrov .

7. Postup obstarávania:
Podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

8. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie.
9. Variantné riešenie: nie
10. Podmienky účasti uchádzačov:

Verejný
obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil doklad o oprávnení podnikať
v požadovanom predmete zákazky , stačí kópia.

11. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Do 30.09.2018 .

12. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:

dňa 11.06.2018 do 13.00 hod. doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne
na tej istej adrese v zalepenej obálke s názvom ,,Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku
v obci Veľké Uherce“ - ponuka – NEOTVÁRAŤ“.
a) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR. Pričom uchádzač v cenovej ponuke uvedie
navrhovanú cenu v EUR, v zložení:
-návrh ceny bez DPH
-sadzba DPH
-návrh ceny celkom vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie návrh zmluvnej ceny celkom,
súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

13. Ponuka má obsahovať:
 povinnou súčasťou ponuky je doklad o oprávnení podnikať v požadovanom predmete zákazky –
kópia
 povinnou súčasťou ponuky sú identifikačné údaje uchádzača , kontakt a cenová ponuka /príloha
č.1/
 nacenené výkazy výmer /príloha č.2/
 ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku.

14. Podmienky financovania: Obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky

sa

bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr.

15. Financovanie zákazky:
Z vlastných zdrojov a z dotácie MF SR zo štátneho rozpočtu.

16. Kritéria na hodnotenie ponúk:

 najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky

17. Obhliadka predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku. Obhliadku je možné dohodnúť telefonicky
alebo e-mailom. Projektovú dokumentáciu si môžete pozrieť na stránke obce
http://www.velkeuherce.sk/index.php/verejne-obstaravanie?download=1946%3Adokumentciazastreenie-a-prstavba-domu-smtku. Kontaktná osoba: Ing. Alena Chalupová -starostka obce
mailová adresa: starosta@velkeuherce.sk , Číslo telefónu: 0908 614 174

18. Obchodné podmienky:
Výsledkom obstarávania bude Zmluva o dielo. Ak víťazný uchádzač odmietne podpísať zmluvu,
ktorá mu bude doručená spolu s oznámením výsledku do 16 dní od odoslania, verejný obstarávateľ
môže uzavrieť zmluvu z ďalšími uchádzačmi postupne v zmysle poradia. Úhrada faktúr do 30 dní.
Záruka 60 mesiacov. Návrh na plnenie kritérií – nacenené výkazy výmer budú prílohou zmluvy.
Za BOZP a PO na stavenisku si zodpovedá víťazný uchádzač vrátane zabezpečenia koordinátora
stavebných prác. Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je
v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré
sa získali za verejné financie. Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením
uzavretej zmluvy a relevantných informácii podľa §117 ZVO. Tento súhlas úspešný uchádzač ako
poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať dielo do výšky krytia finančných
prostriedkov rozpočtom obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné
obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky bez udania dôvodu.
Vo Veľkých Uherciach, dňa 01.06.2018
Ing. Alena Chalupová
starostka obce Veľké Uherce

Príloha č. 1 (k výzve ,,Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Veľké Uherce“)

Cenovú ponuku predkladá:
Názov uchádzača, IČO, sídlo:

Meno a priezvisko osoby, ktorá
ponuku vypracovala:
Telefonický kontakt:
E-mail:
Pečiatka a podpis :

Cenová ponuka:
Cena bez
DPH
Cena za celý predmet zákazky
/stavba,svetelná elektroinštalácia,bleskozvod/
Som / nie som platcom DPH*
*
– nehodiace sa škrtnúť
Ak nie ste platca DPH do stĺpca pre sadzbu DPH uveďte 0.

Dátum spracovania cenovej ponuky:

sadzba
DPH

Cena s
DPH

Príloha č. 2 (k výzve ,,Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku v obci Veľké Uherce“)

