Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Dechtice ako verejný obstarávateľ v zmysle § 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 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), týmto vyzýva oprávnené subjekty
(potenciálnych záujemcov) na predloženie cenovej ponuky na daný predmet zákazky.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní:
Názov organizácie:
Štatutárny zástupca:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:
Web:
Osoba zodpovedná za VO:

Obec Dechtice
PhDr. Karol Zachar, starosta obce
Dechtice 488, 919 53 Dechtice
00312363
2021133708
0905 828 281
starosta@dechtice.sk
www.dechtice.sk
PhDr. Karol Zachar

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je Vytvorenie odborných učební v Základnej škole Dechtice.

3. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky:
Obec Dechtice realizuje obnovu odborných učební v Základnej škole Dechtice,
v rámci čoho je organizované aj verejné obstarávanie na predmet zákazky:
„Vytvorenie odborných učební v Základnej škole Dechtice“.
Podrobné technické informácie a údaje sa nachádzajú v priloženej technickej
správe s prílohami.
Pokiaľ sa v dokumentáciách použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu,
výrobok, alebo typ výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak
nebolo možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky. V
takýchto prípadoch platí, že uchádzač môže vždy ponúknuť aj ekvivalentné alebo
lepšie plnenie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

4. Miesto realizácie a dodania predmetu zákazky:
Katastrálne územie Obec Dechtice, ŽS Dechtice
5. Nomenklatúra / Klasifikácia CPV:
Hlavný slovník verejného obstarávania:
45000000-7

Stavebné práce

6. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov MPaRV SR a z vlastných
zdrojov verejného obstarávateľa.
7. Zmluvný vzťah a termín plnenia
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo. Začiatok realizácie je
naviazaný na termín podpisu Zmluvy o dielo a prevzatie miesta realizácie, termíny
si dohodnú zmluvné strany podľa potrieb verejného obstarávateľa.
Termín: 3Q/4Q 2020
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
42 937, 36 Eur bez DPH
9. Podmienky účasti uchádzačov a požiadavky na ostatné náležitosti ponuky:
Uchádzač musí:
- byť oprávnený realizovať predmet zákazky;
- disponovať dostatočným odborným, technickým a personálnym zabezpečením.
Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce dokumenty:
- Vyplnený návrh na plnenie kritérií (Krycí list ponuky) uvedený v prílohe tejto
výzvy podpísaný zodpovednou osobou uchádzača;
- Štruktúrovanú cenovú ponuku – ocenený výkaz výmer v listinnej forme podpísaný
zodpovednou osobou uchádzača,
- Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie
alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie,
vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra), postačuje
neoverená fotokópia resp. naskenovaný doklad alebo doklad vytlačený z internetu;

- Čestné vyhlásenie, že uchádzač disponuje dostatočným odborným, strojovým,
technickým a personálnym zabezpečením na realizáciu predmetu zákazky
podpísané zodpovednou osobou uchádzača.
- Čestné vyhlásenie, že uchádzač má dostatočné skúsenosti s realizáciou predmetu
diela t.j. minimálne 2 zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky za posledných 5 rokov

10. Miesto a lehota a na predloženie cenovej ponuky:
Do 31.03.2020, 12:00 hod.
Adresa pre doručovanie ponúk:
Zasielanie poštou alebo kuriérom:
Obec Dechtice
Dechtice 488, 919 53 Dechtice
11. Lehota viazanosti ponúk:
Do 31.12.2020
12. Vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena, t.j. ponuková cena v € vrátane
DPH resp. konečná cena pre neplatcov DPH za celý predmet zákazky spolu =
100%.
Cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Najnižšia ponuková cena
spolu v porovnaní s ponukovými cenami všetkých uchádzačov, ktorí neboli
vylúčení, bude podklad pre určenie úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač bude
ten, ktorý ponúkne najnižšiu cenu.

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Dôvody zrušenia pre zadanie zákazky:
a)

nebola predložená žiadna ponuka

b)

ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti

c)

ani jedna z predložených ponúk nesplnila podmienky Výzvy

d)
vyskytli sa iné nepredvídateľné okolnosti, najmä nepridelenie, alebo
zrušenie pridelenia finančných prostriedkov na predmet verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci tohto
prieskumu trhu alebo zrušiť prieskum trhu pokiaľ sa zmenili okolnosti, za ktorých
bol prieskum trhu vyhlásený.
Verejný obstarávateľ si uplatňuje právo odkladacej podmienky, ktorá spočíva
v tom, že s úspešným uchádzačom podpíše zmluvu po tom, ako mu bude schválená
táto zákazka v rámci kontroly verejného obstarávania poskytovateľom
nenávratného finančného prostriedku, t.j. po doručení správy z kontroly verejného
obstarávania verejnému obstarávateľovi.

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude prebiehať neverejne dňa 31.03.2020 o
14:00 hod.
Uchádzač predložením ponuky súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve.

V Dechticiach, 09.03.2020

…...........................................
PhDr. Karol Zachar
Starosta obce Dechtice

Prílohy:
1.
2.
3.
4.

Návrh na plnenie kritérií
Čestné vyhlásenie
Výkaz výmer
Technická dokumentácia

