Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Rekonštrukcia nefunkčnej vodárne na zázemie pre komunitnú
činnosť
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Bolešov
IČO 00317080

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Bolešov 78, 018 53 Bolešov, SK
Kontaktná osoba Ing. Martin Rác, 0907 630 317, starosta@bolesov.eu

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 39547,50 € bez DPH
Predpokl. obdobie 2020
realizácie:
Lehota na predkladanie do 30.9.2019 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?d7PfJi2X4izQfNHTck85NOk
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Opis zákazky
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce

1. Názov predmetu zákazky:
Obstaranie zhotoviteľa stavebných prác pre zákazku „ Rekonštrukcia nefunkčnej vodárne na zázemie pre komunitnú činnosť “.
2. Druh zákazky:
Zákazka na poskytnutie stavebných prác.
3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo. V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri
podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre
Zhotoviteľa.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť vzhľadom
na svoj charakter povinne zverejňovanej zmluvy dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (príp. v
Obchodnom vestníku), nie však skôr ako dňom splnenia zmluvnými stranami dojednanej odkladacej podmienky spočívajúcej v podpise
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom a Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku na
spolufinancovanie predmetu tejto Zmluvy.
4. Postup verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
5. Komplexnosť predmetu zákazky:
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky, variantné riešenie sa nepovoľuje.
6. Opis a rozsah predmetu zákazky:
Bližšia špecifikácia zákazky sa nachádza v pripojených prílohách:
Príloha č. 1 - 01 architektura.rar
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Príloha č. 2 - Rekonštrukcia nefunkčnej vodárne - výkazy výmer
7. Osobitné požiadavky:
• Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
• Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce. Tel. kontakt na
starostu obce - 0907 630 317.
• Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu.
• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
• Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje personálne kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade
zamestná osoby dlhodobo nezamestnané evidované príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela ( obec, okres, VÚC) tak, aby
dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogramom. Forma zamestnania týchto osôb nie je
určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných
mimopracovného pomeru atď.
• Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
• Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Obec Bolešov
Termín dodania: Priebeh roku 2020
9. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 39.547,50 EUR.
10. Financovanie:
Predmet zákazky bude financovaný na základe Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
implementácie statégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 vyhlásenej Miestnou akčnou
skupinou Vršatec a z časti z vlastných zdrojov.
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30
dní od doručenia faktúry Objednávateľovi (faktúra bude vystavená po prevzatí diela). Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje
preddavky.
11. Podmienky účasti:
Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy predložiť doklad o oprávnení realizovať predmet zákazky.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12. Obsah ponuky:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky priložil nasledovné dokumenty:
• vyplnený "výkaz-výmer" s nacenenými jednotlivými položkami
• vyplnené vyhlásenie uchádzača, ktoré sa nachádza v prílohe tejto výzvy (scan podpísaného a vyplneného vyhlásenia)
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.
14. Predkladanie cenových ponúk:
Podmienky predkladania cenových ponúk:
a) Lehota na predkladanie ponúk: do 30.09.2019 do 12:00
b) Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO,
d) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku,
e) Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk nebudú zahrnuté do súťaže, a teda
nebudú vyhodnocované.
15. Lehota viazanosti ponúk:
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2020.
16. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk a následné vyhodnotenie prebehne automaticky systémom TENDERnet hneď po ukončení lehoty na predkladanie
cenových ponúk.
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači formou emailu oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.
b) S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo.
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c) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a
predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s
vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a
skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám
nevyhnutnú súčinnosť.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa
zákona č. 315/2016 Z.z. a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Túto skutočnosť si verejný obstarávateľ v prípade
víťazného uchádzača overí v registri partnerov verejného sektora na webovom sídle MS SR: https://rpvs.gov.sk/rpvs v súlade s
podmienkami stanovenými v zákone č. 315/2016 Z.z.
18. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v € s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude
posudzovaná cena celkom.

Prílohy - zoznam:
Príloha č.1 – projektová dokumentácia (01 architektura.rar)
Príloha č.2 – výkazy výmer (Rekonštrukcia nefunkčnej vodárne - celkový výkaz výmer (zadanie).xlsx, Rekonštrukcia nefunkčnej vodárne
Bolešov - elektroinštalácia.xls, Rekonštrukcia nefunkčnej vodárne Bolešov - zdravotechnika.xls)
Príloha č.3 – návrh zmluvných podmienok
Príloha č. 4 - vyhlásenie uchádzača

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Podľa priloženého výkazu výmer
1

1,000 celok

Rekonštrukcia nefunkčnej vodárne - celkový výkaz výmer (zadanie).xlsx
Rekonštrukcia nefunkčnej vodárne Bolešov - elektroinštalácia.xls
Rekonštrukcia nefunkčnej vodárne Bolešov - zdravotechnika.xls

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke

Typ

Dátum

Veľkosť

01_architektúra.rar

Opis zákazky

6.9.2019

4,1 MB

Rekonštrukcia nefunkčnej vodárne - celkový výkaz výmer (zadanie).xlsx

Opis zákazky

6.9.2019

73,3 kB

Rekonštrukcia nefunkčnej vodárne Bolešov - elektroinštalácia.xls

Opis zákazky

6.9.2019

90 kB

Rekonštrukcia nefunkčnej vodárne Bolešov- zdravotechnika.xls

Opis zákazky

6.9.2019

83,5 kB

vyhlasenie-uchadzaca.doc

Iné

6.9.2019

30,5 kB

Návrh zmluvy o dielo prıĺ oha č. 3.docx

Návrh zmluvy

11.9.2019 16:16

45,6 kB
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