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

Názov zákazky:
Obnova a prestavba kuchyne v kultúrnom dome

2.

Identifikácia verejného obstarávate a:
Obec: Oravská Jasenica
Sídlo obce: Oravská Jasenica 142
I O: 00314 714
DI : 2020571729
Kontaktná osoba: Ing. Karol Gra ák, starosta obce
Telefonický kontakt: 043/5525121
E-mail: starosta@oravskajasenica.sk
Verejný obstarávate pod a § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Predmet zákazky: Obnova a prestavba kuchyne v kultúrnom dome

3.

Druh zákazky: stavebné práce

4.

Rozdelenie predmetu zákazky na asti: požaduje sa predloži ponuku na celý predmet
zákazky

5.

Podmienky ú asti:
a) Uchádza musí preukáza osobné postavenie pod a § 32 ods. 1 písm. e) zákona
o verejnom obstarávaní, t. j. musí preukáza , že:
je oprávnený dodáva tovar, uskuto ova stavebné práce alebo poskytova službu
vo vz ahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádza ponuku,
b ) Uchádza musí preukáza osobné postavenie pod a § 32, ods. 1, písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní, t. j. musí preukáza , že:
- nemá uložený zákaz ú asti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone ným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu

6.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je obnova a prestavba kuchyne v kultúrnom dome. Bližšie informácie
sú uvedené vo výkaze výmere, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.

7.

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

8.

Predpokladaná hodnota zákazky: 20 441,60 € bez DPH

9.

Lehoty na uskuto nenie alebo dokon enie zákazky, alebo trvanie zmluvy: Do 30.6.2020

10.

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Pod a výkazu výmer

11.

Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Oravská Jasenica – kultúrny dom .d.142

12.

Variantné riešenie: neumož uje sa

13.

Obhliadka miesta:
V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnú na hore uvedenom kontaktnom mieste.
Ú as na obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa nezú astní obhliadky, môže predloži
ponuku.

14.

Lehota a miesto na predloženie ponúk: 20.03.2019 do 13.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doru i :
Obec Oravská Jasenica, Oravská Jasenica 126, 029 64 Oravská Jasenica,
e-mail: starosta@oravskajasenica.sk

15.

Spôsob predkladania ponúk:
Ponuky je potrebné doru i v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom, osobne, alebo e-mailom
na adresu starosta@oravskajasenica.sk podpísané a ope iatkované v pdf, jpeg formáte.
Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádza nie je
platcom DPH, uvedie túto skuto nos v ponuke).
Ozna enie obálky, resp. predmet e-mailovej správy:
Obnova a prestavba kuchyne v kultúrnom dome, PONUKA – NEOTVÁRA

16.

Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za práce pod a výzvy a prílohy cenová ponuka
a rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádza a, ktorý nie je platcom DPH bude
posudzovaná cena celkom.

17.

Lehota viazanosti ponúk: 31.08 .2020

18.

Obsah ponuky:
Vyplnený návrh na plnenie kritérií – príloha . 1
Nacenený výkaz výmer – príloha .2
Doklad o oprávnení dodáva tovar, uskuto ova stavebné práce alebo poskytova
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – originál, fotokópia, alebo internetový výpis
v ase podávania ponuky. Uvedený doklad je možné nahradi aj informáciou uchádza a,
že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov pod a § 152 ZoVO.
estné vyhlásenie uchádza a pod a § 32, ods. f) -príloha .3
Návrh zmluvy o dielo – vyplnený, datovaný a podpísaný štatutárnym zástupcom, alebo
oprávnenou osobou kona v mene uchádza a – príloha .4

19.

Otváranie ponúk:
Neverejné
Otváranie ponúk a uskuto ní d a 20.03.2020 o 15.00 hod.
Miesto: Obecný úrad Oravská Jasenica 126, 029 64 Oravská Jasenica

20.

Podmienky financovania:
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov obce. Obec neposkytuje preddavky. Lehota
splatnosti faktúry je 30 dní od doru enia faktúry.
.

21.

alšie informácie verejného obstarávate a:
1.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
12.

Verejný obstarávate a obstarávate nesmie uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo
rámcovú dohodu s uchádza om alebo uchádza mi, ktorí majú povinnos zapisova
sa do registra partnerov verejného sektora (zákon . 315/2016 Z. z.) a nie sú
zapísaní v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia
alebo subdodávatelia pod a osobitného predpisu, ktorí majú povinnos zapisova sa
do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora;
Verejný obstarávate zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
a) nebude predložená žiadna ponuka,
b) ani jedna ponuka nebude zodpoveda ur eným požiadavkám uvedeným vo Výzve,
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
Ponuka musí by vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpe í trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí by vyhotovená perom s nezmazate ným atramentom, písacím
strojom alebo tla iarenským výstupným zariadením výpo tovej techniky, ktorej
obsah je pre fyzickú osobu itate ný.
Ponuky uchádza ov musia sp a všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na
predkladanie ponúk.
Uchádza vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje
bezvýhradne všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávate a, ktoré
stanovil v tejto výzve na predkladanie ponúk a v návrhu zmluvy.
Všetky náklady uchádza a súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením
ponuky na vyššie uvedený predmet zákazky znáša uchádza bez finan ného nároku
vo i verejnému obstarávate ovi bez oh adu na výsledok postupu zadávania zákazky.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávate a o ur ení úspešného uchádza a pri
uplatnenom postupe zadávania zákazky nie je možné poda námietky v zmysle § 170
odsek (7), písm. b) zákona . 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávate si vyhradzuje právo uzatvori zmluvu s uchádza om
umiestneným v poradí za úspešným uchádza om, ak úspešný uchádza odmietne
zmluvu uzatvori resp. od nej odstúpi.
Verejný obstarávate je oprávnený ponuku úspešného uchádza a verejne sprístupni .
V prípade potreby vysvetli údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, môže
ktorýko vek z uchádza ov požiada o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby uvedenej v
bode . 2 tejto výzvy.

V Oravskej Jasenici, 11.03.2020

...............................................................
Ing. Karol Gra ák
starosta obce

Príloha . 1
Návrh na plnenie kritérií
CENOVÁ PONUKA

Názov zákazky: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Svätuše

Obchodné meno:
Sídlo dodávate a:
Oprávnená osoba:
I O:
DI :
I DPH:
Email:
Telefón:

Názov zákazky

Celkom
bez DPH

výška DPH Cena celkom
s DPH

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci
Svätuše
*sme/nie sme platcami DPH

V ..................., dátum:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Podpis a pe iatka:

*nehodiace sa škrtnite

Príloha . 2

estné vyhlásenie uchádza a

Uchádza : (Obchodný názov, sídlo), I O:

estné vyhlásenie uchádza a
pod a § 32 odsek (1), písm. h) zákona . 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Ja, dolu podpísaný štatutárny orgán uchádza a:

Meno a priezvisko:

......................................................

estne vyhlasujem, že
(obchodný názov uchádza a) sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázate ného za atia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností,
medzi ktoré patrí aj porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, ktoré dokáže verejný
obstarávate a obstarávate preukáza a som si plne vedomý následkov v prípade dokázania
nepravdivosti tohto estného vyhlásenia.

V

Podpis:

, dátum:

