Obec Smolenice
SNP 52, 919 04 Smolenice

ŽIADOSŤ O CENOVÚ PONUKU

zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z.z.
Identifikácia organizácie:
Názov:
Obec Smolenice
Sídlo:
Obecný úrad Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice
Zastúpený:
Anton Chrvala, starosta obce
IČO:
00312983
Telefón:
+421 033 5571100
Kontaktná osoba pre komunikáciu s uchádzačmi:
tender pro s.r.o.
Mgr. Miroslav Janík
sutaz@tenderpro.sk
+421 918 660 990
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia učební Základnej školy v Smoleniciach
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia učební fyziky, biológie a chémie na základnej škole
v obci Smolenice
Predpokladaná hodnota zákazky: 34 729,51 EUR bez DPH
Typ zmluvy a trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky:
Typ zmluvy: zmluva o dielo
Trvanie zmluvy: max. 6 mesiacov
Termíny predloženia ponuky:

02.03.2020 do 16:00

Obsah ponuky:
Vo svojej ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:
P.č.
Požiadavky na ponuku
Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo realizovať práce
1. (napr. Výpis z obchodného registra, Živnostenský list, Potvrdenie Úradu pre
verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov).
Čestné prehlásenie uchádzača - nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo
nie je v obdobnej situácii podľa právnych predpisov - nie je voči uchádzačovi
začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je v konkurze alebo
2. likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre
nedostatok majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných
v krajine jeho sídla a nemá daňové nedoplatky a nedoplatky do poistných fondov.
Podpísaný a úplne vyplnený výkaz výmer ktorý je Prílohou č.1 tejto Výzvy na
3.
predkladanie ponúk.
Podpísaný a úplne vyplnený Návrh na plnenie kritéria ktorý je Prílohou č.2 tejto
4.
Výzvy na predkladanie ponúk.
5.

Podpísaný návrh zmluvy. Návrh zmluvy je Príloha č.3 tejto výzvy.

6.

Zoznam aspoň 2 referencií obdobných projektov

Vysvetlenie k požiadavkám na ponuku:
k bodu 1: Uchádzač predloží výpis z Obchodného registra alebo zo Živnostenského registra z
ktorého bude vyplývať, že je oprávnený poskytovať službu ktorú vyhlasovateľ požaduje. V
prípade že sídlo je na území SR alebo ČR, môže vyhlasovateľ túto skutočnosť overiť aj
nahliadnutím do verejných registrov.
k bodu 2: Uchádzač vyhotoví čestné vyhlásenie na samostatnom liste papiera s vyhlásením
podľa bodu 2. Vyhlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača
(konateľ alebo osoba ním písomne poverená. V prípade poverenia je potrebné doložiť
notársky osvedčené poverenie)
k bodu 3: Uchádzač vyplní, vytlačí a podpíše Výkaz výmer (Príloha č.1). Výkaz výmer musí byť
podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača (konateľ alebo osoba ním písomne
poverená. V prípade poverenia je potrebné doložiť notársky osvedčené poverenie).
k bodu 4: Uchádzač vyplní, vytlačí a podpíše Návrh na plnenie kritéria (Príloha č.2). Návrh na
plnenie kritéria sa musí v celkovej cene zhodovať s Prílohou č.1 a musí byť podpísaný osobou
oprávnenou konať v mene uchádzača (konateľ alebo osoba ním písomne poverená. V prípade
poverenia je potrebné doložiť notársky osvedčené poverenie).
k bodu 5: Uchádzač vytlačí a podpíše Návrh zmluvy s tým že ceny v zmluve neuvádza. Nie je
prípustné meniť žiadne ustanovenia zmluvy! Zmluva musí byť podpísaná osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača (konateľ alebo osoba ním písomne poverená. V prípade poverenia
je potrebné doložiť notársky osvedčené poverenie)

k bodu 6: Uchádzač predloží na samostatnom liste zoznam aspoň 2 referencií na obdobné
projekty s uvedením mena zákazníka, a rozsahu referencie.
Vytlačené a podpísané dokumenty je potrebné zoscanovať a zaslať vyhlasovateľovi
elektronicky alebo zaslať originály poštou na adresu vyhlasovateľa!

UPOZORNENIE!
Bez predloženia týchto dokumentov vo forme popísanej vyššie, nebude možné zaradiť
ponuku uchádzača do procesu vyhodnocovania a bude zo súťaže VÝLÚČENÁ!
Žiadame uchádzačov aby nepoužívali svoje formy ponuky ale rešpektovali požiadavky
vyhlasovateľa, ktoré vychádzajú z požiadaviek zákona alebo so Zmluvy o poskytnutí NFP.
Požadujeme predloženie ponuky v listinnej forme na adresu verejného obstarávateľa do
termínu predkladania ponúk, v súlade s požiadavkami v tejto výzve.
Spôsob určenia ceny
o
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
o
Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena
sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu
robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná
zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
o
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie: Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH, Sadzba DPH v % a
vyčíslená hodnota DPH, Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
o
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní
označením „Nie som platcom DPH“.
Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky je slovenský alebo český jazyk.
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené
v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho
jazyka.
Vyhodnocovanie ponúk:
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledujúceho kritéria:
najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH
Navrhovanú cenu je potrebné zaokrúhliť na 2 des. miesta. Ak uchádzač predloží cenu na viac
ako určený počet desatinných miest, bude jeho cena zaokrúhlená v zmysle všeobecných
platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t.j. od číslice 5 - vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom
nahor).
Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú
cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname
položiek.

Za úspešnú bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za predmetnú časť za ktorú
uchádzač predkladá ponuku v EUR bez DPH.
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému
obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým uzatvorí zmluvný vzťah.
Neúspešným uchádzačom obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, s
informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v
prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s
prípravou a doručením ponuky.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v
prípade ak:
•
ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
•
nebude predložená ani jedna ponuka
•
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk
•
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto obstarávanie
•
predložené ponuky budú nevýhodné pre obstarávateľa alebo budú v rozpore s
finančnými možnosťami obstarávateľa
Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí
splnia podmienky účasti uvedené v tejto výzve a dodržia všetky požiadavky obstarávateľa na
predmet zákazky a obsah ponuky uvedené v tejto výzve.
Obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali
informáciu o výsledku. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej
ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením
ponuky.
Výzva na predkladanie ponúk je vykonávaná v súvislosti s podaním žiadosti o NFP v rámci výzvy
IROP s kódom ITMS 302021K164.

Mgr. Miroslav Janík
osoba poverená VO

