Výzva na predloženie ponuky
Obec Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo, IČO: 00328898

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo, 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") zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný
predmet zákazky
„Rekonštrukcia domu smútku a okolia v obci Vlachovo"
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Vlachovo
Sídlo: Letná 71, 049 24 Vlachovo
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Pakes, starosta obce
IČO: 00328898
DIČ: 2020937204
Tel.: 058/788 32 72
E-mail: starosta@vlachovo.eu
Internetová stránka: http://www.vlachovo.eu

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Vlachovo, Letná 71, 049 24 Vlachovo

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Peter Pakes

4.

Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je zhotovenie diela „Rekonštrukcia domu smútku a okolia
v obci Vlachovo". Ide o zákazku s nízkou hodnotou na stavebné práce.

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Zámerom a cieľom tohto projektového riešenia – rekonštrukcie a stavebných úprav Domu smútku
je :
- vylepšenie vzhľadu objektu z exteriéru
- zvýšenie životnosti stavebných konštrukcii
- oprava a úprava plochy pred objektom
- zrealizovanie novej vzduchotechniky - vykurovanie a chladenie obradnej siene
- nový bleskozvod podľa platných noriem STN- EN – zvýšenie bezpečnosti

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 95.412,25 € bez DPH

8.

Miesto realizácie predmetu zákazky: Obec Vlachovo

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 360 dní
od prevzatia staveniska

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, na vyžiadanie
11. Financovanie predmetu zákazky: Zákazka bude spolufinancovaná z Programu rozvoja vidieka SR
2014 - 2020
12. Lehota na predloženie ponuky: 21.11.2017 do 11.00 h
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
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Cena za celý predmet zákazky s DPH v EUR (pri neplatiteľoch DPH bude hodnotená cena celkom).
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží návrh najnižšej ceny s DPH (pri neplatiteľoch
DPH ceny celkom). Uchádzač v návrhu na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 uvedie celkovú cenu,
zodpovedajúcu celkovej cene z vyplnených výkazov výmer.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuku v slovenskom (alebo v českom) jazyku je potrebné v jednom vyhotovení doručiť na adresu verejného
obstarávateľa. Na obálku s ponukou odporúčame uviesť „VO Rekonštrukcia domu smútku Vlachovo,
NEOTVÁRAŤ!"
- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, telefón, email),

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena" podľa
prílohy č. 1 ,

c.

Vyplnené výkazy výmer podľa prílohy č. 2,

d.

Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb
napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského
registra (stačí fotokópia alebo internetový výpis z OR/ZR)

16. Otváranie ponúk: 21. 11. 2017 o 11.30 h
17. Lehota viazanosti ponúk: 30.06.2019
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Peter Pakes, tel. č. 058/788 32 72, e-mail:
starosta@vlachovo.eu
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od úspešného uchádzača predloženie ďalších dokladov,
preukazujúcich spôsobilosť uchádzača uskutočňovať predmet zákazky alebo originálne vyhotovenia (overené
fotokópie) predložených dokladov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ
zaviaže, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody
SR na roky 2014 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len MRK),
t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013 bude sociálne hľadisko
uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 (http://www.minv.sk/?atlas_2013).
Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v
tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi
príslušným poskytovateľom pomoci, a príjemcom pomoci, ktorým je verejný obstarávateľ a to na základe jeho
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Záujemcovia o zákazku si môžu prílohy výzvy vyžiadať u kontaktnej osoby podľa bodu 18.
S úctou,

Dňa, 10. 11. 2017

Ing. Peter Pakes
starosta obce

Prílohy (na vyžiadanie u kontaktnej osoby):
1) Návrh na plnenie kritéria
2) Projektová dokumentácia stavby vrátane výkazov výmer
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