Výzva na predkladanie ponúk
(zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce)
podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Zúz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1.

Názov zákazky:
Materská škôlka – Červenica pri Sabinove – hrubá stavba

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Červenica pri Sabinove
Zastúpený: Ing. Pavol Spodník – starosta obce
Adresa: Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO: 00151866
DIČ: 2020711418
e-mail: cervenica.s@centrum.sk
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Predmet zákazky:

Materská škôlka – Červenica pri Sabinove

3.

Druh zákazky: stavebné práce

4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predložiť ponuku na celý predmet zákazky

5.

Podmienky účasti:
Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, t.j. musí preukázať, že:
„je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku“

6.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výstavba materskej škôlky v Červenici pri Sabinove. Bližšie informácie
sú uvedené vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu výzvy.

7.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 – stavebné práce

8.

Predpokladaná hodnota zákazky:

9.

Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky, alebo trvanie zmluvy: do 6 mesiacov od
nadobudnutia účinnosti zmluvy.

10.

Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Červenica pri Sabinove

11.

Variantné riešenie: neumožňuje sa

12.

Obhliadka miesta:
V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na hore uvedenom kontaktnom mieste. Účasť na
obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa nezúčastní obhliadky, môže predložiť ponuku.

13.

Lehota a miesto na predloženie ponúk:

119 522,19 € bez DPH

03.08.2017 do 10:00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Obecný úrad Červenica pri Sabinove, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 Pečovská Nová Ves
14.

Spôsob predkladania ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom, osobne.
Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH,
uvedie túto skutočnosť v ponuke).
Označenie obálky, resp. predmet e-mailovej správy:
MŠ Červenica pri Sabinove, PONUKA – NEOTVÁRAŤ

15.

Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie kritérií
a rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude
posudzovaná cena celkom.

16.

Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2017

17.

Obsah ponuky:
- Vyplnený návrh na plnenie kritérií – príloha č. 1
- Nacenený výkaz výmer
- Dôkaz o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu –
originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu

18.

Otváranie ponúk:
Neverejné
Otváranie ponúk a uskutoční dňa 03.08.2017 o 10:15 hod.
Miesto: Obecný úrad Červenica pri Sabinove, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 Pečovská

Nová Ves
19.

Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný v vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, a zo zdrojov
štátneho rozpočtu.

20.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými
osobami
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nezískania finančných prostriedkov odstúpiť
od zmluvy
- Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená žiadna ponuka,
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

V Prešove, 21.07.2017
Alena Galbavá
poverená osoba pre VO

Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií

CENOVÁ PONUKA
Názov zákazky: Materská škôlka – Červenica pri Sabinove
Obchodné meno:
Sídlo dodávateľa:
Oprávnená osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Email:
Telefón:

Názov zákazky

Materská škôlka – Červenica pri Sabinove

*sme/nie sme platcami DPH

V ..................., dátum:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Podpis a pečiatka:

*nehodiace sa škrtnite

Celkom
bez DPH

výška DPH

Cena celkom
s DPH

