Obec Horné Saliby

925 03 Horné Saliby, Hlavná 297

telefón: 031 / 7852 399; e-mail: hornesaliby@hornesaliby.sk

________________________________________________________________________________________________

Výzva na predloženie ponuky
Obec Horné Saliby, 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:

„Stavebno-technické úpravy učební v ZŠ s MŠ “

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov:

Obec Horné Saliby

Sídlo:

Obecný úrad, 925 03 Horné Saliby č.297

Štatutárny zástupca:

Ing. Pavol Dobosy - starosta obce

IČO:

00305952

DIČ:

2021153563

Tel.:

+421 31 7852 399

Fax:

+421 31 7852 412

E-mail:

hornesaliby@hornesaliby.sk

Internetová stránka:

http://hornesaliby.sk/

2. Názov projektu:
Zlepšenie kompetencií žiakov Základnej školy s MŠ v Horných Salibách obstaraním odborných
učební
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021K117
a
Zlepšenie kompetencií žiakov Základnej školy s MŠ Istvána Széchenyiho s VJM v Horných
Salibách obstaraním odborných učební
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021K118
3. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad, 925 03 Horné Saliby č.297
4. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Alžbeta Szabóová, Tímea Sojáková Mikulicsová
5. Predmet obstarávania: (predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky)
Názov zákazky: Stavebno-technické úpravy učební v ZŠ s MŠ
Stručný opis zákazky:

V rámci zákazky budú realizované drobné stavebné úpravy a udržiavacie práce odborných
učební v Základnej škole a MŠ v Horných Salibách a Základnej škole s MŠ Istvána Széchenyiho
s VJM v Horných Salibách. Uvedené školy sa nachádzajú v spoločnom objekte.
Kód CPV: 45214210-5
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Podrobný opis predmetu zákazky, množstvá a minimálne technické parametre sú uvedené
v prílohách tejto výzvy (projektová dokumentácia, výkaz výmer).
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 21 817,69 EUR bez DPH
9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Základná škola Horné Saliby
10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
max. 2 mesiace po odovzdaní staveniska
11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program
12. Lehota na predloženie ponuky: 05.02.2019, 12:00 hod.
13. Podmienky účasti:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý:
•

•

•

je oprávnený uskutočňovať stavebné práce - § 32 ods. 1 písm. e) ZVO
Doklad nie je potrebné predložiť. Verejný obstarávateľ použije údaje na zistenie splnenia
podmienky účasti z informačných systémov verejnej správy.
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím § 32 ods. 1 písm. f) ZVO
V prípade, že uchádzač je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedené Úradom
pre verejné obstarávanie, čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO nie je potrebné
predložiť
nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (existencia
konfliktu záujmov)

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou
sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania
podľa bodu 7 tejto výzvy – Podrobný opis predmetu obstarávania.
15. Ponuková cena
Ponuka má byť vypracovaná podľa prílohy č. 1 tejto výzvy. Cena za zákazku musí byť stanovená
podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR
č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z.
o cenách.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná, musí obsahovať všetky
náklady potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu
a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady
na úpravu, rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného
stavu. Verejný obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov
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neocenenia, podhodnotenia, zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo
nezaradenia niektorých dodávok a prác do cenovej ponuky.
16. Pokyny na zostavenie ponuky:
Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.
Minimálny obsah ponuky:
• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa výkazu výmer. Cenu
zákazky požadujeme vypracovať len podľa priloženého výkazu výmer a presne v takom
zložení.
• dokumenty uvedené v bode 12. Podmienky účasti
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke názvom:
Cenová ponuka – „Stavebno-technické úpravy učební v ZŠ s MŠ“- Neotvárať !
17. Otváranie ponúk: 05.02.2019, 13:00 hod, Obecný úrad Horné Saliby
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.
18. Postup pri otváraní ponúk:
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
19. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Verejný obstarávateľ vyzve
úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s
podmienkami určenými v tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. Návrh zmluvy predloží
len úspešný uchádzač.
20. Lehota viazanosti ponúk: 30.9.2019
21. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Ing. Pavol Dobosy, tel.: +421 905 704 380
22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
• V ponuke uchádzač predloží všetky doklady a dokumenty požadované verejným
obstarávateľom. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady,
nebude obsahovať ponuku na celý rozsah prác, ponuka nebude vyhodnocovaná.
• 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
uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
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c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
• Predmet zmluvy bude realizovaný len v rozsahu poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov
objednávateľa určených na predmet zmluvy. Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia
zmluvy z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez
sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého zisku.
• Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona.

V Horných Salibách, 25.01.2019

––––––––––––––––––––––
Ing. Pavol Dobosy
starosta obce
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Prílohy:
Projektová dokumentácie a výkaz výmer sú v prílohe výzvy na predloženie ponuky podľa nižšieho
znázornenia:

Prílohy

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie,
patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku s ekvivalentným
riešením.
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