Obec Slavošovce, č. 113, 049 36 Slavošovce

Výzva na stanovenie hodnoty zákazky na obstaranie predmetu zákazky verejným obstarávateľom
v súlade s § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon):

Výmena okien na Dome smútku v Slavošovciach

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov :
IČO:
DIČ :
Sídlo organizácie:
Telefón:
e-mail:
v zastúpení:

Obec Slavošovce
00328847
2020937182
Slavošovce 113, 04936 Slavošovce
058/7882600,01
starosta@slavosovce.sk
Ing. Štefan Bašták – starosta obce

2. Kód CPV:
45330000-9
3. Druh zákazky:
stavebné práce
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je Výber dodávateľa na stavebné práce : Výmena okien na Dome smútku
v Slavošovciach podľa prílohy k výzve - výkaz výmer.
5. Miesto uskutočnenia stavebných prác : Obec Slavošovce
6. Zdroj finančných prostriedkov: zákazka bude financovaná z dotácie MF SR
7. Lehota dodania predmetu zákazky: stavebné práce budú uskutočnené odo dňa odovzdania
staveniska a prevzatia staveniska max. do 30.11.2020.
8. Cena a spôsob určenia hodnoty zákazky: Uchádzač stanový pevnú cenovú ponuku na celý
predmet zákazky v eurách. Cenová ponuka musí byť predložená na požadovaný predmet
zákazky a taktiež na celý predmet zákazky, nie iba na určité časti stavebných prác. Každý
uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, túto
skutočnosť uvedie vo svojej ponuke. Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú
náhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri
tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu
vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlad so zákonom o cenách.
9. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo v zmysle ustanovení § 536 a nasl.
Zák .513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorá bude
podpísaná po vyhodnotení cenových ponúk.
10. Predložená ponuka musí obsahovať vyplnené prílohy :
- Návrh na plnenie kritérií
- Čestné vyhlásenie
- Výkaz výmer

11. Lehota ne predloženie cenovej ponuky:
Dátum : do 27.04.2020 do 10.00 hod.(rozhodujúci je dátum doručenia nie dátum podania na
poštovú prepravu)
12. Miesto a spôsob predloženia cenovej ponuky:
Spôsob predloženia ponuky: poštou, kuriérom alebo elektronicky e-mailom.
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť : Obec Slavošovce, č. 113, 049 36 Slavošovce.
Uchádzač vloží cenovú ponuku na predmet obstarávania do samostatnej obálky a označí
odosielateľa aj adresáta. Obálka musí byť uzatvorená a označená „ Neotvárať – cenová
ponuka- Výmena okien na Dome smútku v Slavošovciach.
E-mailová adresa na doručenie cenovej ponuky je : starosta @slavosovce.sk
Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
13. Predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác v eur bez DPH :
13.402,00 €
14. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk z dôvodu
neúmerne vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizuje rovnaký predmet
zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného
obstarávateľa, alebo ktoré budú neregulárne alebo inak neprijateľné.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom,
ak v procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie princípov
a postupov verejného obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky.
Záujemcovia si môžu dohodnúť telefonicky obhliadku terénu u verejného obstarávateľa.
V Slavošovciach, dňa 21.04.2020

Ing. Štefan Bašták
starosta obce v.r.

Príloha:
1. Návrh na plnenie kritérií
2. Čestné vyhlásenie
3. Výkaz výmer

