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

Oprava striech – Kultúrny dom a objekt športového areálu
.........................................................................................................................................
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Malachov
Sídlo:
Ortútska cesta 145, 976 34 Malachov
IČO:
00 620 891
DIČ:
2021125744
Kontaktná osoba:
RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková, starostka
Telefón:
+421 918 363 629
Elektronická pošta: starosta@malachov.sk

2. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Budova Kultúrneho domu a budova TJ Slovan Malachov v Malachove
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmet zákazky sú stavebné práce na budove Kultúrneho domu a objekte športového areálu v zmysle príloh č. 1
a č. 2 tejto výzvy.
Obhliadka predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby sa zúčastnili obhliadky miesta dodania predmetu zákazy a
získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.
Termín obhliadky je potrebné dohodnúť s kontaktnou osobou minimálne 1 deň vopred.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45212000-6 - Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie

5. Predpokladaná hodnota zákazky : 20 618,61 EUR bez DPH
6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
7. Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
8. Lehota na dokončenie predmetu zákazky:
Do 30 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy o dielo.
9. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom jazyku.
10. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 04.10.2019 do 12:00 hod. osobne, alebo poštou na adresu sídla
uvedenú v bode 1 tejto výzvy.
Označenie : „Súťaž – neotvárať“
Heslo : „Opravy striech_športový areal_KD“
11. Cena
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či je
uchádzač platiteľom DPH.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky.

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 výška DPH,
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
12. Návrh zmluvy
S úspešným uchádzačom bude podpísaná ZoD.
Verejný obstarávateľ neuzavrie a nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z., alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z..
13. Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
14. Obsah ponuky:
a) Identifikačné údaje uchádzača
b) Vyplnená Príloha č. 3 tejto Výzvy – Vyhlásenie na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk vrátane príloh
c) Doklad v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO : predloženie dokladu o oprávnení uskutočňovať
stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (kópia)
Uchádzač, ktorý nepredloží požadované dokumenty v zmysle bodu 14. tejto Výzvy bude z procesu verejného
obstarávania vylúčený.
15. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH.
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR
vrátane DPH.
2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov
uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.
3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu
zákazky podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v EUR vrátane DPH, uvedených
v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu
obstarávania najnižšiu cenu.
16. Ostatné informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na zhotovenie diela v
prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje súhlas s podmienkami zákazky s nízkou hodnotou. Verejný
obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby predložená ponuka obsahovala ocenené všetky položky v zmysle
príloh č. 1 a č. 2 tejto výzvy – Výkaz výmer.
V prípade, že vo Výzve a jej prílohách sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho výrobcu (sú
uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako príklady a môžu byť v
zmysle zákona o VO nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi s rovnakými technickými
parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality.
V Malachove, dňa 23.09.2019
.......................................................
RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková, starostka

Príloha č. 3 Výzvy na predloženie ponuky

VYHLÁSENIE
na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Obchodné meno uchádzača:
Adresa a sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO :

DIČ :

telefón :

IČ DPH :
e-mail :

Oprava striech – Kultúrny dom a objekt športového areálu

Celková cena za celý predmet zákazky spolu vr. DPH : ....................... EUR
Čestne vyhlasujeme, že
- všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
- súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom;
- nebudeme obmedzovať verejného obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke;
- predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku na danú zákazku;
- súhlasíme s tým, že verejný obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje v nich;
Prílohou Vyhlásenia musia byť ocenené Výkazy výmer v zmysle príloh č. 1 a č. 2 tejto výzvy.
Dátum:
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:
Pečiatka:

