Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej „zákon“)

I.

Názov zákazky:

Rekonštrukcia a zateplenie domu kultúry

Predmet zákazky (§ 3 zákona):

stavebné práce

Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Úradný názov:

Obec Poluvsie

Poštová adresa vrátane PSČ:

Poluvsie 251, 972 16 Pravenec

IČO:

00318418

Kontaktné miesto

PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra

Kontaktná osoba:

Ing. Andrej Gero

Tel:

+421 904 111 456

E-mail:

vo2@prounion.sk

II. Opis
II.1. Miesto dodania tovarov alebo uskutočnenia služieb a prác / hlavné stavenisko: Obec Poluvsie
II.2. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a zateplenie kultúrneho domu v obci Poluvsie, vrátane výsadby prvkov
zelenej infraštruktúry. Podrobný popis predmetu zákazky je v priloženej projektovej dokumentácii
zverejnenej na verejne dostupnom mieste.
V PRÍPADE UVEDENIA KONKRÉTNEHO TYPU VÝROBKU JE TENTO POVAŽOVANÝ ZA NÁVRH A UCHÁDZAČ
MÔŽE V RÁMCI CENOVEJ PONUKY PREDLOŽIŤ CENU NA EKVIVALENT VÝROBKU, KTORÝ JE Z HĽADISKA
MATERIÁLOVÉHO VYHOTOVENIA A DIZAJNU POROVNATEĽNÝ A SPĹŇA POŽADOVANÉ PARAMETRE.
V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich
vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese kontaktného miesta uvedeného v bode I. tejto výzvy.

II.3. Termín dodania tovaru alebo uskutočnenia služieb a prác: do 31.12.2019
Iba na celý predmet zákazky

II.4. Možnosť predloženia ponuky:
Na ktorúkoľvek časť zákazky
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II.5. Predloženie variantných riešení:

Nepovoľuje sa - ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia
ponúk

II.6. Jazyk ponuky:

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

II.7. Mena:

EUR

III. Administratívne informácie

III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov:
Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú obsiahnuté v tejto výzve, jej prílohe a odkazoch na verejne
prístupné dokumenty.

III.2. Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: najneskôr do 7.11.2017
Čas: najneskôr do 10:00

III.3. Predloženie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku na adresu PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra v zalepenej obálke
s heslom: „SÚŤAŽ – POLUVSIE“ v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky.
Súčasťou ponuky musí byť ponúkaná cena za kompletnú realizáciu diela s uvedením ceny bez DPH,
vyčíslením DPH a uvedením ceny s DPH v EUR (v prípade neplatiteľa DPH je potrebné túto skutočnosť
v cenovej ponuke uviesť). Súčasťou ponuky musí byť vyplnený výkaz výmer s uvedením ceny za jednotlivé
položky výkazu výmer, podpísaný / opečiatkovaný uchádzačom.

III.4. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Dátum: 31.12.2017

IV. Podmienky účasti
IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
Neuplatňuje sa. Verejný obstarávateľ overuje v dostupných verejných registroch oprávnenie uchádzača na
realizáciu predmetu zákazky (www.orsr.sk, www.zrsr.sk) a v prípade zákazky s predpokladanou hodnotou
nad 100 000 EUR s DPH aj zápis uchádzača do Registra partnerov verejného sektora.

IV.2. Finančné a ekonomické a postavenie:
Neuplatňuje sa.

IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:
Neuplatňuje sa.
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V. Vyhodnotenie ponúk

V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena

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. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo. Návrh zmluvy predloží iba úspešný uchádzač podľa pokynov verejného obstarávateľa.

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia,
ktorými sa riadia:
•

•

Zákazka bude financovaná z nenávratného finančného príspevku v prípade podpísania Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z opatrenia 7.4. Programu rozvoja vidieka SR
2014-2020.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená po odovzdaní
predmetu zákazky.

VII. Doplňujúce informácie
VII.1. Doplňujúce informácie
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.
Súčasťou zmluvných podmienok sú nasledovné:
•

•

•

Zhotoviteľ je povinný počas doby realizácie diela zamestnať minimálne jedného uchádzača
o zamestnanie evidovaného v evidencii uchádzačov o zamestnanie s trvalým pobytom v obci –
verejný obstarávateľ, ktorý musí vykonávať práce na realizácii diela.
Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu
a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z.z., v znení
neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho
s dodávkami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú
najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej
kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány
a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora
audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)
ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto
podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť
vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkazvýmer.
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VIII. Prílohy
1.

Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer zverejnená na adrese:
https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/5710178b-3ada-4806-98e6940ca6409352?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

V Nitre, dňa 25.10.2017

...........................................
Ing. Andrej Gero
poverená osoba
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