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______________________________________________________________

Potencionálny záujemca

Váš list číslo/zo dňa
-/-

Naše číslo
62/2016

Vybavuje/linka
Starostka/ 0907 950 708

Nižný Mirošov
02.03.2016

Vec
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Obec Nižný Mirošov ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás
vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní na predloženie cenovej ponuky na
predmet zákazky
„Oprava telocvične základnej školy“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Nižný Mirošov
Sídlo:
Obecný úrad, Nižný Mirošov 100, 090 11 Vyšný Orlík
IČO:
00330833
DIČ:
2020808856
Kontaktná osoba: Mgr. Darina Keselicová, starostka
E-mail:
obecniznymirosov@centrum.sk
Web:
www.niznymirosov.sk
Telefón:
+421 54 / 7592306
Mobil:
+421 907 950 708
Kontaktné miesto pre verejné obstarávanie:
Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Zuzana Konkoľová
Telefón: +421 911999938
Email: zklunas@gmail.com
2. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
1. Predmetom zákazky sú stavebné práce opravy telocvične základnej školy, ktoré
zahŕňajú výmenu okien a s tým súvisiace práce podľa výkazu výmer, ktorý je prílohou
tejto Výzvy. Akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku alebo typ (názov výrobku, materiálu
alebo výrobcu) je možné nahradiť ekvivalentnou ponukou, ktorá však musí dosahovať
minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované.
2. Verejný obstarávateľ určuje záruku na predmet zákazky 24 mesiacov.
3. Postup obstarávania:
§ 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní – zákazka na uskutočnenie stavebných
prác nie bežne dostupných na trhu
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 9 341,70 EUR bez DPH
5. Zdroj finančných prostriedkov:
1. Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie z rozpočtu rezervy predsedu
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vlády Slovenskej republiky formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúr. Lehota splatnosti faktúr je 7 dní od doručenia objednávateľovi.
6. Obhliadka miesta plnenia zákazky:
Obhliadka miesta plnenia zákazky je nevyhnutná. Záujemcovia vykonajú obhliadku miesta
plnenia zákazky, aby si sami overili zadanie s výkazom výmer a získali potrebné
informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a vypracovanie záväznej ponuky. Termín
obhliadky si môžu
záujemcovia dohodnúť vopred telefonicky u starostky obce na
telefónnom čísle 0907950
708. Náklady spojené s obhliadkou znášajú záujemcovia bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
7. Variantné riešenie:
Nepripúšťa sa.
8. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Neumožňuje sa. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
9. Miesto a lehota realizácie stavebných prác:
▪ Miesto plnenia zákazky (realizácie stavebných prác): Obec Nižný Mirošov, k.ú.
Nižný Mirošov, budova telocvične v areáli základnej školy
▪ Začatie stavebných prác: v deň prevzatia staveniska
▪ Ukončenie stavebných prác: najneskôr do 29.03.2016
10. Podmienky účasti uchádzačov:
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť:
▪ doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu podľa § 26 ods. 1 písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní – výpis z obchodného registra, resp. výpis zo
živnostenského registra – postačuje fotokópia, alebo internetový výpis v čase
podávania ponuky. Tento doklad môže uchádzač nahradiť potvrdením Úradu pre
verejné obstarávanie vydaného podľa ust. § 133 zák. NR SR č. 25/2006 Z.z.
(potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov).
11. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
▪ doklad podľa bodu č. 10
▪ návrh na plnenie kritéria – príloha č. 1 Výzvy
▪ ocenený výkaz výmer – príloha č. 2 Výzvy v tlačenej forme (jednotkové a celkové
ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta)
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou stavebných
prác. Predložené doklady musia byť potvrdené štatutárnym
orgánom a opatrené
pečiatkou (ak sa používa).
12. Predloženie ponuky:
a) osobné doručenie, alebo doručenie poštou na adresu: Zuzana Konkoľová –
LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov. V prípade, že uchádzač predloží ponuku
prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky;
b) uchádzač vloží ponuku do samostatného nepriehľadného obalu, obal musí byť
uzatvorený;
c) obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
- adresu v bode 12 a)
- adresu uchádzača a označenie: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“ a heslo súťaže:
„Oprava telocvične ZŠ“
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Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 09.03.2016 o 11:00 hod.
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. V
prípade, že uchádzač nie je platca DPH, v ponuke na to upozorní.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Mena ponuky: Ponuky sa predkladajú v mene euro.
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Cenovú
ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí
ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku prijme a ostatným uchádzačom oznámi,
že v procese verejného obstarávania neuspeli vrátane poradia umiestnenia.
14. Lehota viazanosti ponúk:
1. Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádačom zmluvu o dielo – príloha č. 3 Výzvy
v lehote viazanosti ponúk.
2. Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 31.03.2016
15. Ďalšie podmienky:
a) uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na vyššie uvedený predmet zákazky
akceptuje bezvýhradne všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré
stanovil v tejto výzve na predkladanie ponúk a v návrhu zmluvy o dielo – príloha č. 3
Výzvy
b) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak
ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa, alebo ak
budú neregulárne alebo inak neprijateľné
c) ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve
d) všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi

Mgr. Darina Keselicová
starostka obce

Prílohy:

1/ Návrh na plnenie kritéria
2/ Výkaz výmer
3/ Návrh Zmluvy o dielo
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