Obec Zlaté, Obecný úrad Zlaté 17, 086 01 Rokytov

Výzva na predloženie ponuky
Obec Zlaté, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky s názvom:
„ Rekonštrukcia hygienických zariadení v ZŠ s MŠ Zlaté “
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Zlaté
Sídlo: Obec Zlaté, Obecný úrad Zlaté 17, 086 01 Rokytov
Štatutárny zástupca: Adriana Popjaková – starostka obce
IČO: 00322750
DIČ: 2020624815
IČ DPH: Tel.: 0918 839 487
E-mail: obeczlate@gmail.com
Internetová stránka: www.obeczlate.sk
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu IBAN: SK59 0200 0000 0000 0822 6522
2. Druh zákazky: stavebné práce
3. Kód CPV: 45214200-2 Stavebné práce na stavbe budov škôl
45300000-0 Stavebno-inštalačné práce
45111300-1 Demontážne práce
45442100-8 Maliarske a natieračské práce
45430000-0 Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
4. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Zlaté, Obecný úrad Zlaté 17, 086 01
Rokytov
5. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Adriana Popjaková – starostka obce
6. Podmienky účasti: Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm.
e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a musí byť opravnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá aspoň k jednému predmetu
zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť“
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7. Predmet obstarávania: rekonštrukcia hygienických zariadení v ZŠ s MŠ Zlaté, ktoré sú
v súčasnosti v nevyhovujúcom stave.
8. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
9. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky je
rekonštrukcia hygienických zariadení v ZŠ s MŠ Zlaté, ktorá pozostáva z:
Práce a dodávky HSV
- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
- Ostatné konštrukcie a práce-búranie
- Presun hmôt HSV
Práce a dodávky PSV
- Izolácie tepelné
- Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod, zariaďovacie predmety
- Ústredné kúrenie – strojovne, armatúry
- Konštrukcie – stolárske, drevostavby, doplnkové kovové
- Podlahy z dlaždíc, obklad
- Nátery a maľby
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza vo Výkaz výmere (Príloha 1 výzvy)
na predloženie ponuky, ktorá je zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa
(http://www.obeczlate.sk/-verejneobstaravanie).
10. Predpokladaná hodnota zákazky: 13 706,81 EUR bez DPH.
11. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie
12. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Základná škola s materskou školou, Zlaté
184, 086 01 Rokytov; v termíne do 30.8.2019
13. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do
30.8.2019
14. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Príloha 1 – „vzor Cenová
ponuka – výkaz výmer“ a Príloha 2 - „návrh Zmluvy o dielo“ sú zverejnené na webovej
stránke verejného obstarávateľa (http://www.obeczlate.sk/-verejneobstaravanie).
15. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky sa bude financovať z poskytnutých
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu obce Zlaté.
16. Lehota na predloženie ponuky: 21.06.2019 do 9.00 hod.
17. Spôsob predloženia ponuky: poštou, kuriérom alebo osobne
18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom. Poradie ponúk sa
stanoví od najnižšej ceny po najvyššiu. V prípade rovnosti cien uchádzačov bude úspešná
ponuka uchádzača, ktorý predložil ponuku v kratšom časovom termíne.
19. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuky sa predkladajú v listinnej podobe v slovenskom jazyku. Uchádzač stanoví pevnú
cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač vypracuje cenovú ponuku tak, že
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nacení požadované položky neoceneného výkazu výmer cenami v požadovanom zložení,
v mene EUR (Príloha 1 výzvy Cenová ponuka – výkaz výmer). Uchádzač je povinný
oceniť všetky položky Výkazu výmer (jednotkovou cenou vyššou ako 0,000 €), jednotlivé
položky nemeniť ani nepridávať, resp. akokoľvek pozmeňovať Výkaz výmer. Nakoniec
vypracuje krycí list zákazky, kde bude uvedená cena celkom rozpísaná na zloženie podľa
základov DPH a DPH, sadzba DPH, cena celkom bez DPH a cena celkom vrátane DPH.
Takto vyhotovenú cenovú ponuku podpíše osoba oprávnená konať v mene uchádzača. Ak
uchádzač nie je platcom DPH, uvedie len ceny vrátane DPH. Každý uchádzač môže
predložiť iba jednu ponuku. Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo
svojej ponuke.
Keďže predmetom zákazky je jeden logický celok, cenová ponuka musí byť komplexná,
t.j. cena musí v sebe zahŕňať všetky náklady dodávateľa na kompletné dodanie predmetu
zákazky.
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ,
IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu s
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – uchádzač doplní do
Prílohy 1 predmetnej výzvy.
b. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovary, služby a stavebné práce. U
právnických osôb - výpis z obchodného registra; u fyzických osôb - výpis zo
živnostenského registra (postačuje doložiť fotokópiu).

Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou, kuriérom alebo osobne kontaktnej osobe
na adrese: Obec Zlaté, Obecný úrad Zlaté 17, 086 01 Rokytov; mobil: 0918 839 487.
Uchádzač vloží cenovú ponuku na predmet obstarávania do samostatnej obálky a označí
odosielateľa aj adresáta. Obálka musí byť uzatvorená a označená „Neotvárať! Cenová
ponuka – Rekonštrukcia hygienických zariadení v ZŠ s MŠ Zlaté“.
Cenová ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná.
20. Otváranie ponúk: 21.06.2019 o 10.00 h, Obec Zlaté, Obecný úrad Zlaté 17, 086 01
Rokytov
21. Postup pri otváraní ponúk: Účasť na otváraní ponúk bude umožnená všetkým
uchádzačom, ktorí predložili svoje ponuky v lehote na predkladanie ponúk.
22. Lehota viazanosti ponúk: august 2019
23. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Adriana Popjaková
24. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
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.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o
tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní
zákazky na pôvodný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať
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uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením
ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači oboznámení do 7 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia. Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom bude podpísaná v lehote viazanosti
ponúk.
Možnosť obhliadky objektu predmetnej zákazky je možná po vopred dohodnutom termíne s
osobou určenou pre styk so záujemcami a uchádzačmi.

S pozdravom

V Zlatom, 12.06.2019
..................................................
Adriana Popjaková
starostka obce

Prílohy:
Príloha 1 – „vzor Cenová ponuka – výkaz výmer“
Príloha 2 - „návrh Zmluvy o dielo“
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