Výzva na predloženie ponuky.

Obec Ochtiná, Ochtiná 52, 049 35 Ochtiná

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Ochtiná , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1písm. 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
„Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice - Ochtiná “
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods. 1písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Ochtiná
Sídlo: Ochtiná 52, 049 35 Ochtiná
Štatutárny zástupca: PhDr. Július Rusnák, starosta obce
IČO:

00 328 600

DIČ:

2020961503

IČ DPH:

neplatca

Tel.:

+421 58 788 26 70

mob:

0905 576 994 ( starosta )

E-mail:

starosta@obecochtina.sk

Internetová stránka: www.obecochtina.sk
Poverená osoba pre verejné obstarávanie :
ER – STAVING s.r.o. ,IČO 36714941,Šafárikova 39,048 01 Rožňava
Tel.kont. 0905 921 307
e-mail: erstaving@gmail.com
2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:ER - STAVING s.r.o, Šafárikova 39, 048 01 Rožňava ,
e-meil. erstaving@gmail.com
Vzhľadom na závažnú pandemickú situáciu súvisiacu s novím koronavírusom SARS-CoV V-2 a ochorenia
Covid – 19 a nariadením vlády o vyhlásenom núdzovom stave sa ponuky predkladajú poštou na vyššie
uvedenú adresu, resp. elektronicky na meilovú adresu : erstaving@gmail.com .

3.

Predmet obstarávania: Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice - Ochtiná

4.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka.
Vzor Zmluvy o dielo , od ktroého sa nemožno odchýliť, tvorí súčasť tejto výzvy .
Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmet zákazky tvoria stavebné práce súvisiace
s úpravou strechy požiarnej zbrojnice v obci Ochtiná podľa priloženej projektovej dokumentácie a výkazu
výmer, ktorý tvorí súčasť tejto výzvy.
Ak sa vo výzve na predloženie ponuky alebo v jej prílohách objaví akýkoľvek odkaz na konkrétny výrobok,
materiál alebo zariadenie, výrobný postup, značku, patent alebo typ, názov alebo výrobcu za účelom presnej
špecifikácie, uchádzačom sa umožňuje použiť výrobky, materiál alebo zariadenia, ktoré sú „ekvivalentné“ s názvom
alebo výrobcom takto uvedeným, ale uchádzačom ponúknutý ekvivalent musí spĺňať úžitkové, prevádzkové a
funkčné charakteristiky nevyhnutné na zabezpečenie účelu v zmysle predmetu zákazky a to pri dodržaní technických
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parametrov navrhovaného zariadenia a materiálov. V prípade uplatnenia ekvivalentov navrhnuté ekvivalenty
uchádzač zvýrazní vo svojej ponuke.
5.

Predpokladaná hodnota zákazky: 25 620,98 € bez DPH

6.

Miesto dodania predmetu zákazky: objekt požiarnej zbrojnice v obci Ochtiná

7.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 3 mesiace

8.

Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu a finančných
prostriedkov verejného obstarávateľa.

9.

Lehota na predloženie ponuky: 12.03.2021 do 11:00 hod.

10. Spôsob predloženia ponuky: poštou na adr. ER - STAVING s.r.o, Šafárikova 39, 048 01 Rožňava
meilom : erstaving@gmail.com
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
cena ( u platcu Dph bude braná do úvahy celková cena s DPH u neplatcu DPH celková cena bez DPH
)
12. Pokyny na zostavenie ponuky:
-

ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku . Ak uchádzač predkladá svoju ponuku poštou , obálka ponuky
musí byť označená heslom : „ Stavebné úpravy HZ „
verejný obstarávateľ neumožňuje predkladať variantné riešenie

-

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 a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa
ponuka predkladá – ( odporúčanie predloženia podľa prílohy ) .

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : Návrh na plnenie kritéria musí byť
podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača. Odporúčaný vzor návrhu na plnenie kritéria tvorí
prílohu tejto výzvy

c.

Ocenený výkaz výmer - rozpočet (podpísaný oprávnenou osobou uchádzača) podľa jednotlivých
položiek (jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta; všetky položky rozpočtu musia
byť ocenené ako súčin množstva mernej jednotky a jednotkovej ceny zaokrúhlený na dve desatinné
miesta, uchádzač musí vyplniť rozpočet v plnom rozsahu).
Uchádzač rozpíše celkovú cenu za predmet zákazky ako celkovú cenu bez DPH, výšku DPH a celkovú
cenu s DPH. V prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH, tak uvedie iba celkovú cenu za celý predmet
zákazky vyjadrenú ako cena celkom a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní spolu
s doplnenými cenami vo výkaze výmer

d.

Čestné vyhlásenie ( podľa prílohy )

e.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné
práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky
zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.

f.

Návrh Zmluvy o dielo.

13. Otváranie ponúk: 12.03.2021 11:30 hod.
14. Postup pri otváraní ponúk: otváranie obálok bude neverejné
15. Lehota viazanosti ponúk: neuplatňuje sa
16. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Erika Szabadosová . Komunikácia vo verejnom
obstarávaní bude prebiehať výhradne elektronicky
prostredníctvom určenej
meilovej adresy:
erstaving@gmail.com.
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
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•

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:
• ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
• nebude predložená ani jedna ponuka
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie
ponúk
• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
• predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými
možnosťami verejného obstarávateľa

Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti a dodržia
všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedené v tejto výzve
Verejný obstarávateľ do 5 pracovných dní od termínu predloženia ponúk písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých
ponuky sa vyhodnocovali informáciu o výsledku. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky,
nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.
•

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že v zmysle § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
nesmieuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u
neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní tým
nie je dotknuté.

•

Výsledok tohto postupu zadávania zákazky bude oznámený prostredníctvom emailovej správy všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuka bola úspešná a
bude vyzvaný na predloženie ním podpísanej Zmluvy o dielo v potrebnom počte vyhotovení a neúspešným
uchádzačom bude oznámené, že neuspeli s uvedením obchodného mena a sídla úspešného uchádzača a jeho
návrh na plnenie kritéria.

•

Osobitné zmluvné podmienky :
Nakoľko predmet zákazky je spolufinancovaný z štátneho rozpočtu , informujeme uchádzačov , resp. iné
hospodárske subjekty o stanovení osobitných podmienok plnenia zmluvy a to:
Povinnosť úspešného uchádzača strpieť výkon kontroly/auditu – v znení uvedenom v čl. XI. bod 1 vzoru Zmluvy o
dielo uvedenej v prílohe tejto výzvy.

•

Uchádzač v prípade svojej úspešnost berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č.
211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné fnancie. Uchádzač
v prípade svojej úspešnost musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácii podľa § 117
ZVO.

V Ochtinej, dňa 03.03.2021

PhDr. Július Rusnák v.r.
starosta obce

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výkresová dokumentácia
Výkaz výmer
Identifikačné údaje uchádzača
Návrh na plnenie kritéria
Cestné vyhlásenie
Návrh : Zmluva o dielo
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PONUKA
predložená podľa § 117 zák.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, na predmet zákazky:

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice – Ochtiná
Predkladá uchádzač:
Obchodný názov uchádzača:
Adresa sídla:
IČO:
IČ DPH SK:

(ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní):

IBAN :
Meno štatutárneho zástupcu
uchádzača:
Kontaktná osoba pre toto verejné
obstarávanie:
Kontakty:

Štatutárneho zástupcu uchádzača

Kontaktnej osoby uchádzača pre
účely tohto verejného obstarávania:

Telefón ( mobilný ):
E-.mail:

V ......................., dňa ......................
...................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača
Podpis
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Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“
Zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Názov zákazky:

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice - Ochtiná
................................................................................................................................................................

(doplniť názov uchádzača), zastúpený (doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu) ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v
rámci postupu zadávania zákazky (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len
„zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa (doplniť dátum), týmto

čestne vyhlasujem, že

•

•

•

•

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by
mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“),
akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,
som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním
tejto zákazky,
budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za
konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného
obstarávania,
poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné
informácie.

V ......................................... dňa ......................................

–––––––––––––––––––––––––-

(meno,priezvisko podpis oprávnenej osoby )
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Obchodné meno uchádzača: 1
Adresa sídla uchádzača:
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:
Číslo telefónu kontaktnej osoby:
E-mail kontaktnej osoby:

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Kritérium

Celková zmluvná cena za
predmet zákazky spolu (EUR)

Cena bez DPH

.................
EUR

DPH

.................
EUR

Cena s DPH
.................
EUR

Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti s verejným obstarávaním vyhláseným verejným obstarávateľom: Obec
Ochtiná na predmet zákazky: Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice - Ochtiná

V.............................. dňa ......................

................................................

V prípade podania spoločnej ponuky je potrebné v tomto riadku tabuľky uviesť obchodné meno kontaktného uchádzača, ktorého si spoločne
určila skupina uchádzačov.
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