Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11 Trnavá Hora

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK „Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice Trnavá Hora“

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(Zákon 345/2018 Z.z.)

„Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice Trnavá Hora“
Reg.č. 317/2019
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov verejného obstarávateľa:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
2.

Obec Trnavá Hora
Okružná cesta 229/21, 966 11 Trnavá Hora
00321052
Mgr. Pavel Kravec, starosta obce
Ing. Zuzana Dobrovodská
045/677 51 21, 0918 454 941
obec@trnavahora.sk starosta@trnavahora.sk

Predmet zákazky:

Stavebné práce – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Trnavá Hora
3.

Druh zákazky:

Zákazka s nízkou hodnotou – Stavebné práce vo finančnom limite do 180 tis Eur bez DPH
Spoločný slovník obstarávania: 45216121-8 Stavebné práce na objektoch hasičských staníc
4.

Miesto a lehota dodania predmetu zákazky:

Miesto dodania: Obec Trnavá Hora – časť Jalná, súp. č. 499, parcela C 6/3 k.ú. Jalná
Lehota dodania:
Začiatok stavebných prác: Do 30 dní od podpísania zmluvy s víťazným dodávateľom
Ukončenie stavebných prác: Do 5 mesiacov od začiatku stavebných prác
5.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti a možnosť variantných riešení:

Nie je možné rozdelenie zákazky na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Ponuku na predmet zákazky nie je možné predkladať vo variantných riešeniach.
6.

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou budovy požiarnej zbrojnice v obci
Trnavá Hora – časť Jalná. Podrobná špecifikácia stavebných prác je uvedená v projektovej dokumentácii a vo
výkaze – výmer, na základe týchto podkladov budú realizované stavebné práce.
Predmet verejného obstarávanie pozostáva z:
• Realizácie diela podľa Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer – podľa Prílohy č.1 a Prílohy č.2 tejto
výzvy.
• Záručného servisu po dobu 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 100 000 EUR bez DPH
Podkladom k vyčísleniu predpokladanej hodnoty zákazky je projektová dokumentácia a rozpočet stavby podľa
projektovej dokumentácie.
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý
z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt
konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom
alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo technické riešenie
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bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie účelu, na
ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač
predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa odporúča. Informácie je možné získať a termín obhliadky je
možné dohodnúť s poverenou osobou verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy – so štatutárnym
zástupcom. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača.
Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadosti o dodatok k zmluve, prípadne žiadosti o navýšenie finančných
prostriedkov počas realizácie diela z dôvodu, že uchádzačovi neboli známe skutočnosti, ktoré bolo možné zistiť
alebo predpokladať na základe obhliadky miesta výstavby.
8.

Spôsob určenia ceny a platobné podmienky:

Uchádzač predloží cenovú ponuku za predmet zákazky v súlade s kalkuláciou ceny uvedenou v Prílohe č.2 tejto
Výzvy v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.
Úspešný uchádzač bude realizovať zákazku na základe Zmluvy o dielo uzavretej s verejným obstarávateľom,
v ktorej budú špecifikované platobné podmienky.
9.

Obsah cenovej ponuky a spôsob doručenia cenovej ponuky:

Obsah cenovej ponuky - cenová ponuka musí obsahovať:
 identifikačné údaje uchádzača
 kópia dokladu o oprávnení uchádzača poskytovať plnenia, ktoré sú predmetom zákazky
 cenovú ponuku na ucelený predmet zákazky podľa Prílohy č.2 tejto Výzvy
 vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií – Príloha č.3 tejto Výzvy
 harmonogram prác
Cenovú ponuku je možné doručiť 2 spôsobmi:
1. poštou na adresu: Obec Trnavá Hora, Okružná cesta 229/21, 966 11 Trnavá Hora
2. elektronicky e-mailom na adresu: obec@trnavahora.sk, starosta@trnavahora.sk
Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke označenej: „Verejné
obstarávanie – neotvárať“ a heslom „Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice Trnavá Hora“.
Adresa pre doručovanie: Obec Trnavá Hora
Okružná cesta 229/21
966 11 Trnavá Hora.
Lehota na doručenie cenových ponúk do 29.05.2019
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe najlepšieho pomeru
ceny.
Určenie kritérií a pravidlá ich uplatnenia:
•

Cenové kritérium
P.č. Kritérium
1.
Celková cena diela s DPH (EUR)

Body
Max. 100

Maximálny počet bodov za toto kritérium sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou diela a pri
ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny diela ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej
navrhovanej ceny diela platnej ponuky a navrhovanej ceny diela príslušnej vyhodnocovacej ponuky, prenásobený
maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium (100).
Ako víťazná ponuka bude prijatá tá, ktorá získa najvyšší súčet bodov.
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11. Financovanie zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a spolufinancovaný zo
štátneho rozpočtu – rozpočtová kapitola MVSR.
12. Uzavretie zmluvy
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného
uchádzača na uzavretie Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými
v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača. Zmluva o dielo môže byť uzatvorená s víťazným uchádzačom
len v tom prípade, ak je registrovaný v Registri partnerov verejného sektora https://rpvs.gov.sk/rpvs
13. Ostatné požiadavky
 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO
a zákona č.211/2000 Z.z. o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné
financie.
 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných
informácií podľa §117 ZVO. Tento súhlas musí úspešný uchádzač ako poskytovateľ udeliť v zmluve bez
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
 Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu,
overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzatvorenú
s poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
14. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
nebude predložená ani jedna ponuka
ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené

Zoznam príloh:
Príloha č.1 – Projektová dokumentácia (nahrané na úložisku)
Príloha č.2 – Výkaz výmer (nahrané na úložisku)
Príloha č.3 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií (nahrané na úložisku)
Odkaz na úložisko:
https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/6a84d91a-418d-4628-b212241af3f12ad9?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

........................................
Mgr. Pavel Kravec
starosta obce
V Trnavej Hore dňa 14.05.2019
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