NA

VÝZVA
PREDLOŽENIE

PONUKY

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č.438/2015 Z.z. (ďalej len ZVO)

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY MŠ PASTOVCE
Predmet zákazky: stavebné práce
I.

NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO OSOBY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Úradný názov:

IČO:
Obec

PASTOVCE

00 587 583

Poštová adresa:
Mesto/obec:

PSČ:

Pastovce, Mikulská cesta 51/84
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad Pastovce

935 74
Telefón:

Kontaktná osoba:

Oto Mészáros - starosta obce

036/7721671
Fax:

E-mail: pastovce@pastovce.sk

036/7721671

Predpokladaná hodnota zákazky: 60 603,52 EUR bez DPH

II. Opis
II.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY MŠ PASTOVCE
II.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác : Zákazka podľa § 117 ZVO
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác:
Pastovce
NUTS kód SK 023
II.3. Stručný opis zákazky :
- oprava, vyspravenie pôvodnej vonkajšej omietky
- demontáž klampiarskych prvkov
- zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím systémom hr.200 mm
- zateplenie sokla zatepľovacím systémom hr. 150 mm
- zateplenie stropu
- nová vonkajšia omietka silikátová ryhovaná, sokel mozaiková
- výmena klampiarskych konštrukcii vrátane výmeny vonkajších parapetov
- výmena výplní otvorov
- maľba vnútorného ostenia
výkaz výmer v prílohe!
II.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník
Hlavný predmet
45214100-1

Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný)

II.5. Povoľuje sa predloženie variantných riešení:

nie

II.6. Možnosť predloženia ponuky :

Iba na celý predmet zákazky

II.7. Jazyk ponuky:
II.8. Mena

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
EUR

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH v ponuke uvedie , že nie je plátcom DPH.
II.9. Elektronická aukcia : nepoužije sa.

III. Administratívne informácie
III.1. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum 13.5.2016

Čas: 12.00 hod .

Ponuky sa predkladajú v uzatvorenej obálke na ktorej bude uvedené heslo VO: „MŠ Pastovce“
III.2.Podmienky otvárania ponúk
Dátum 13.5.2016

Čas: 12.30 hod.

Miesto : Obecný úrad Pastovce
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Zúčastnia sa oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote
na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo osobou splnomocnenou
uchádzačom na jeho zastupovanie.
III.3.
Predpokladaná lehota na vykonávanie prác : 2 mesiace od odovzdania staveniska

IV. Podmienky účasti uchádzačov
IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
Uchádzač predloží:
Doklad o oprávnení uskutočňovať obstarávané práce. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych
subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže predložiť doklad v zmysle § 152 zákona
o verejnom obstarávaní. Doklad môže byť aj vytlačený aktuálny zápis z www.orsr.sk, www.zrsr.sk .
IV.2. Finančné a ekonomické a postavenie:
Neuplatňuje sa.
IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:
Neuplatňuje sa.

OBSAH PONUKY:
1. Vyplnený výkaz výmer verejného obstarávateľa / rozpočet uchádzača/

2. Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce – fotokópia
3. Návrh na plnenie kritérií – príloha č.1

V . Vyhodnotenie ponúk
V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH.
V.2. Spôsob hodnotenia:
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom
v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako
víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka
bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti.

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy
VI.1.1. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka. Zmluvu predloží len víťazný uchádzač na základe
doručeného oznámenia. Vzor v prílohe!
VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Zákazka bude financovaná z pridelenej dotácie Environmentálneho fondu SR a z vlastných zdrojov obce.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená so splatnosťou minimálne
30 dní po vystavení faktúry.

VII. Doplňujúce informácie
Ďalšie informácie:
VII.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa, alebo budú pre neho inak
neprijateľné.

Kontaktná osoba na verejné obstarávanie
Telefón:
0903/774 621
Fax:
037/78 81 086

Meno a priezvisko, titul:
Silvia Matušková
E-mail:
matuskovas@centrum.sk
Registračné číslo M0033-036-2001

Pastovce, dňa 26.4.2016

Oto Mészáros
starosta obce

