VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 1
„ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU“
VO 1/2018 - VPP

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v zákazke s nízkou hodnotou vykonávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„Zníţenie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu“.

Druh zákazky: STAVEBNÉ PRÁCE
IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov:
Obec Pribeta
Adresa:
Ul. Hlavná č. 113, 946 55 Pribeta
IČO:
00306649
DIČ:
2021029351
Štatutárny orgán:
Jozef Koša, starosta obce
Telefón, fax:
00 421 35 76 93 101
E-mail:
starosta@pribeta.sk, obec@pribeta.sk
Kontaktná osoba:
Jozef Koša, v technických a organizačných veciach
Kontaktná osoba:
Mgr. Angelika Kopják, za procesnú stránku verejného obstarávania
Telefón:
0905293370
E-mail:
kopjak@spskn.sk
Kontaktné miesto:
Obec Pribeta, Obecný úrad, Ul. Hlavná č. 113, 946 55 Pribeta
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.pribeta.sk
Kontakt v pracovných dňoch v čase – viď úradné hodiny
Úradné hodiny:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7,30
7,30
8,00
7,30
7,30

16,00
16,00
17,00
15,30
13,00

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 (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

1.

PREDMET ZÁKAZKY

1.
2.

Názov zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu“.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov, alebo
poskytovania sluţieb:
Zákazka s nízkou hodnotou na vykonanie stavebných prác zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov, alebo poskytovania sluţieb:
Pribeta
Budova kultúrneho domu, Hlavná 127

3.
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2.

STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY:

1.

Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku s nízkou hodnotou, predmetom ktorej je „Zníženie energetickej
náročnosti budovy kultúrneho domu“ v Pribete.
Opis predmetu zákazky:

Modernizácia sa skladá z vnútorných a vonkajších stavebných prác ako:
 prípravné práce, demontáže
 zateplenie fasády a súvisiace práce
 zastrešenie so zateplením stropu,
 výmena vonkajších výplní otvorov,
 bleskozvod
 vrátane zabezpečenia materiálu, dopravy, presunu hmôt, odvozu odpadu v rozsahu, ktoré je
podrobne vyšpecifikované v zadaní, ktoré tvorí prílohu tejto výzvy.
Podrobný opis predmetu obstarávania - „Zadanie“ - výkaz výmer tvorí prílohy č. 1-5 k tejto výzve.
2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť.

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo špecifikované v bode 1 článku vykoná v súlade a pri dodržaní štátnych
technických noriem a akostných ukazovateľov.

4.

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite
a za podmienok uvedených v tejto výzve a jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.

3.

SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

Hlavný predmet
Hlavný slovník:

4.

45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru,
ubytovanie a reštauračné stravovanie
45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
45312311-0 Inštalovanie bleskozvodov
45400000-1 Kompletizačné (dokončovacie) práce

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY BEZ DPH:

Predpokladaná hodnota zákazky je 149.999,50 EUR bez DPH.
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky
určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za
neprijateľnú a má právo neprijať ju.
5.

HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:

Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov z nenávratného finančného príspevku (ďalej
už len ako „NFP“) - formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predloženej faktúry.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Verejný obstarávateľ uhradí finančné prostriedky
len za skutočne zrealizované práce po odovzdaní a prevzatí práce (diela).
6.

TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.
Termín plnenia predmetu zákazky: rok 2018
predpokladaný začiatok:
01. 05. 2018
predpokladané ukončenie: 30. 10. 2018
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom a zrušiť verejné
obstarávanie bez akýchkoľvek sankčných postihov zo strany „Zhotoviteľa diela“ (úspešného uchádzača), ak
mu nebudú pridelené finančné prostriedky NFP, t.j. ak nebude úspešný pri predkladaní žiadosti o finančný
príspevok.
7.

OBSAH, PRÍPRAVA PONUKY – CENOVÁ PONUKA

Uchádzač vo svojej ponuke predloţí:
1.

Úplne vyplnené zadania (Prílohy č. 1-5 tejto výzvy) alebo komplexnú cenovú ponuku
uchádzača v ľubovoľnom formáte, ktorá obsahuje všetky predpísané náleţitosti zo zadaní
(z príloh č. 1-5 tejto výzvy)
 do ponúkanej ceny za jednotlivé položky uvádzané v zadaní, uchádzač zahrnie všetky náklady,
ktoré sú spojené s vykonaním služieb (napr. dopravné náklady, cena práce, primeraný zisk).
Cenová ponuka musí mať písomnú formu a musí byť potvrdená dodávateľom (podpisom a pečiatkou v
prípade, ak je žiadateľ/prijímateľ povinný používať pečiatku) s uvedením dátumu vyhotovenia
(potvrdenie dodávateľa musí byť taktiež na strane, kde sa uvádza sumárna cenová kalkulácia).
Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty dodávateľa musia byť v slovenskom/českom jazyku,
alebo musia byť preložené do úradného slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom
jazyku.

2.

Vyplnený, podpísaný a opečiatkovaný návrh Zmluvy o dielo - 4x (Príloha č. 6 tejto výzvy)

8.

PODMIENKY ÚČASTI

Uchádzač spolu s cenovou ponukou a návrhom Zmluvy o dielo predkladá nasledovné doklady:
a)

doklad, ktorý ho oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky – nie starší ako 3 mesiace;

b)

čestné prehlásenie, že uchádzač nie je v konkurze alebo v likvidácii;

c)

referencie minimálne od dvoch užívateľov stavieb, ktorým v predchádzajúcich 5 rokoch uskutočnil
stavebné práce obdobného charakteru približne v sume predpokladanej hodnoty stavebnej investície.

Predložené doklady musia byť originály alebo ich overené kópie. Verejného obstarávania sa môže
zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti.
9.

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najniţšia celková cena v EUR (v prípade platcu DPH sa za
ňu považuje cena s DPH, v prípade neplatcu DPH konečná, celková cena predmetu zákazky).
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní podmienky
určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý predmet obstarávania.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zloţení:





navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, ţe nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
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10. PREDLOŢENIE PONUKY A OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY
1.

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na
adresu obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.

2.

Osobne môže uchádzač predložiť ponuku do podateľne Obecného úradu na adresu uvedenú v záhlaví
týchto podkladov. Stránkové hodiny podateľne sú uvedené v záhlaví týchto podkladov.

3.

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť
uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými
údajmi podľa bodu 4 tohto článku.

4.

Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
4.1 adresa uvedená v záhlaví týchto podkladov,
4.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
4.3 označenie „súťaţ - neotvárať“,
4.4 označenie heslom súťaže: „Zníţenie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu“

11. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
1.

Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu uvedenú v záhlaví týchto podkladov.

2.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie:

3.

Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi
neotvorená.

09. 02. 2018 o 1100 hod.

12. PODMIENKY VYHODNOTENIA PONÚK
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia e-mailom
(alebo listom).

13. ĎALŠIE INFORMÁCIE
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 30. 04. 2018.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, ak cena najúspešnejšej
ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania a
zároveň právo z rušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená a tiež v
prípade, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.
Nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §117,
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.
Verejný obstarávateľ žiada vykonať obhliadku miesta budúcej realizácie predmetu obstarávania a
zoznámiť sa so všetkými okolnosťami v danom objekte z dôvodu spracovania relevantnej ponuky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, po uzatvorení zmluvy – odstúpiť od zmluvy bez
akýchkoľvek sankcií v prípade, ak nebude úspešný pri predkladaní ţiadosti o nenávratný
finančný príspevok a nebudú mu poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu tejto
zákazky.
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14. PRÍLOHY
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha

č.
č.
č.
č.
č.
č.

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Zadanie SO-01.1 Zateplenie fasády a súvisiace práce
Zadanie SO-01.2 Zastrešenie so zateplením stropu nad 2. NP
Zadanie SO-01.3 Výmena vonkajších výplní otvorov
Zadanie SO-01.4 Bleskozvod
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu - Zadanie - Rekapitulácia
Návrh „Zmluva o dielo“

V Komárne dňa: 24. 01. 2018

Mgr. Angelika Kopják
osoba poverená realizáciou VO

