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“)

Názov zákazky:

„Obnova zvonice v Malom Záluží“

Predmet zákazky (§ 3 zákona):

x stavebné práce
□ tovary
□ služby

I. Identifikácia verejného obstarávateľa
Úradný názov:
Poštová adresa vrátane PSČ:
IČO:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail:

Obec Malé Zálužie
Obecný úrad Malé Zálužie, Malé Zálužie
63, 951 24 Nové Sady
00656160
Obecný úrad
Veronika Kubíková
+421 904 611 063
oumalezaluzie@gmail.com

II. Opis
II.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia služieb a prác / hlavné stavenisko:
Obec Malé Zálužie
II.2. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebných prác – rekonštrukcia zvonice v obci.
Pre podrobnejšie informácie, prípadne pri potrebe 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 28.02.2021
II.4. Možnosť predloženia ponuky:

Iba na celý predmet zákazky

X

Na ktorúkoľvek časť zákazky
II.5. Predloženie variantných riešení:
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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 a jej prílohe.
III.2 Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: najneskôr 23.10.2020
Čas:
najneskôr do 09:00
III.3 Predloženie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku na emailovú adresu oumalezaluzie@gmail.com s heslom
„SÚŤAŽ – MALÉ ZÁLUŽIE“, ktoré je potrebné uviesť v predmete e-mailovej správy.
Súčasťou predloženej ponuky musí byť vyplnený Ponukový list s uvedením ceny za
kompletnú realizáciu diela a ocenený formulár cenovej ponuky. Dokumenty sa predkladajú
ako naskenované dokumenty s podpisom a pečiatkou uchádzača.
III.4 Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Dátum: 28.02.2021
IV. Podmienky účasti
IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
Oprávnenie uchádzača uskutočňovať predmet zákazky si verejný obstarávateľ overuje
priamo na základe aktuálneho zápisu v registroch prostredníctvom elektronických verzií na
www.orsr.sk, www.zrsr.sk. Verejný obstarávateľ taktiež overuje, že uchádzač nemá uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
IV.2. Finančné a ekonomické 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. Na predloženie Zmluvy o dielo bude vyzvaný víťazný uchádzač.
VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné
ustanovenia, ktorými sa riadia:
Zákazka bude financovaná zo zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov finančného
príspevku, o ktorý sa verejný obstarávateľ uchádzal.
Verejný obstarávateľ poskytuje zálohu. 1x v roku 2020 a doplatok v roku 2021.
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.
Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s zrealizovanými prácami
kedykoľvek, počas platnosti a účinnosti Zmluvy s oprávnenými osobami.
VIII. Prílohy
1. Ponukový list
2. Položkový rozpočet v elektronickej verzii
V Malom Záluží, dňa 12.10.2020

Veronika Kubíková
starostka obce
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