Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 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.

Verejný obstarávateľ
Obec Sokoľ
Kostolianska 159/10
044 31Sokoľ
IČO: 00324752
Kontaktná osoba:
Ing. Martina Dutková, PhD.
Telefón/Fax:
+421 918625053
Elektronická pošta:
starosta.sokol@gmail.com
Internetová adresa: www.obecsokol.sk

2.

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

3.

Názov zákazky:
Rekonštrukcia fasády na Dome smútku v obci Sokoľ

4.

Druh zákazky (tovary/služby/stavebné práce):
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

5.

Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác)
Dom smútku v obci Sokoľ, 044 31 Sokoľ.

6.

Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, trvanie zmluvy):
Uzatvorenie Zmluvy o dielo podľa ustanovenia § 536 zákona 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.

7.

Stručný opis zákazky:
Rekonštrukcia fasády na Dome smútku v obci Sokoľ – viď výkaz výmer.

8.

Spoločný slovník obstarávania:
Hlavné CPV:-

9.

Celkový rozsah predmetu zákazky:
Splnenie predmetu zákazky je zo strany verejného obstarávateľa požadovaná do
30.09.2018.

10.

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR s DPH: cca do 3 537,71 EUR
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na spracovaného rozpočtu.

11.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Obce Sokoľ, Kostolianska 159/10, 044 31
Sokoľ. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok. Platba bude realizovaná na základe
predloženej faktúry do 45 dní po jej doručení verejnému obstarávateľovi.

12.
12.1.

Podmienky účasti:
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do
profesijného alebo obchodného registra:
Uchádzač predloží originál resp, overenú kópiu výpisu z obchodného registra,
živnostenského registra.
Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienkam účasti:
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Požiadavka vyplýva zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm.
e), uchádzač predloží doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.
12.2.

Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača:
Uchádzač predloží minimálne jednu praktickú skúsenosť s realizáciou stavebných prác
obdobnú ako je opísaná v bode 7 tejto výzvy.
Požadovaná úroveň štandardov sa preukazuje zoznamom stavebných prác uskutočnených
za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov. Minimálna úroveň požadovaného zoznamu stavebných prác
musí byť v súhrnnej hodnote minimálne 3000,- EUR s DPH a uchádzač môže túto hodnotu
doložiť jednou zmluvou alebo kombináciou viacerých zmlúv.
Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienkam účasti:
Požiadavka vyplýva zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 34 ods. 1 písm.
b).
Uchádzač predloží uvedené doklady podľa bodu 12 tejto výzvy. Ak uchádzač nesplní
požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie
alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich
platnosť alebo splnenie podmienky účasti, bude z verejného obstarávania vylúčený.

13.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH.

14.

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

15.

Označenie ponuky:
Obal ponuky musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje:
a)
adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy
b)
adresu uchádzača (jeho obchodné meno alebo názov, adresu sídla alebo miesta
podnikania), ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, je potrebné uviesť adresu
lídra skupiny dodávateľov,
c) označenie „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“,
d) označenie heslom: „Rekonštrukcia fasady – Dom smútku “.

16.

Miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa uvedeného
v bode 1 tejto výzvy.

17.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa (dátum a čas): 30.06.2018 o 12.00 hod..

18.
18.1.

Ponuka uchádzača musí obsahovať:
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu
12 tejto výzvy.
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18.2.

Doplnený a uchádzačom (resp. osobou oprávnenou konať za uchádzača) podpísaný Návrh
na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk – podľa Prílohy
č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne (e-mailom-) zašle informáciu o
vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku. Úspešnému uchádzačovi
oznámi, že jeho ponuku prijíma a že sním uzatvorí Zmluvu o dielo, ostatným uchádzačom
oznámi, že neuspeli a uvedie dôvod pre ktorý neboli úspešní.

19.

Komplexnosť predmetu zákazky: Zákazka nie je rozdelená na samostatné časti, keďže
sa jedná o ucelený, logicky funkčný celok. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie
ponuky na celý predmet zákazky.

20.

Variantné riešenie:
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky. Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, nebude takéto
variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia.

21.

Lehota viazanosti ponúk: 15.08.2018

22.

Použitie elektronickej aukcie: Nepoužije sa.

23.

Jazyk ponuky: štátny jazyk – slovenský jazyk.

24.

Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: Nie.

25.

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
V prípade, ak všetky ponuky uchádzačov prekročia PHZ uvedenú v bode 10 Výzvy na
predkladanie ponúk vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo zrušiť použitý postup
zadávania zákazky,
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj na základe dôvodov
určených v § 57 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ upovedomí
uchádzačov o zrušení použitého postupu verejného obstarávania s uvedením dôvodu
zrušenia.

26.

Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk:

11.6.2018

Ing. Martina Dutková, PhD.
starostka obce Sokoľ
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