OBEC STREŽENICE
interné číslo zákazky 2/2018

V Streženiciach 17.7.2018

Prieskum trhu - Výzva na predloženie cenovej ponuky
Verejné obstarávanie pre zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie služieb podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení a smernice Obce
Streženice o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Streženice
Sídlo: Školská 152, 020 01 Streženice
IČO:
00692336
Kontaktná osoba vo veciach zákazky a vo veciach verejného obstarávania:
Ing. Juraj Hrišo
Telefón: 0905 597 891
E-mail: starosta@obecstrezenice.sk
2.
Predmet zákazky
2.1. Názov zákazky:
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Streženice
2.2. Druh zákazky: zákazka na výkon prác a služieb iného ako bežne dostupného na trhu
2.3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
2.4. Platnosť zmluvy: Zmluva zanikne riadnym ukončením a odovzdaním diela
objednávateľovi ( preberací protokol ), najneskôr do 30.11.2018
2.5. - Stavebné práce na stavbe hasičskej zbrojnice
3.
Miesto a termín realizácie zákazky
3.1. Miesto realizácie zákazky:
Obec Streženice – Hasičská zbrojnica – Školská 147
3.2. Termín realizácie predmetu zákazky:
Od účinnosti zmluvy do 30.11.2018
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
4.1. Predmetom zákazky je Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Streženice, na základe
projektovej dokumentácie pre realizáciu diela.
Stavebné práce:
Stavebné práce pozostávajú z rekonštrukcie strechy, zvodov a rín. Výmena okien na budove
požiarnej zbrojnice. Rolovacie garážové dvere. Uteplenie budovy zbrojnice a nová fasáda
budovy.
Projektová dokumentácia je k dispozícii na Obecnom úrade – Školská 152, 020 01 Streženice
Výkaz výmer pošleme na vyžiadanie poštou, alebo elektronicky podľa požiadania.
5.

Predpokladaná max. hodnota zákazky: je 32 727,30 € s DPH
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6.
Predkladanie cenových ponúk
6.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
6.2. Cenová ponuka predmetu zákazky bude konečná a bude zahrňovať všetky náklady
budúceho dodávateľa - víťaza tejto verejnej súťaže na realizáciu diela, na celý predmet
zákazky.
6.3 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 31.7.2018 do 14:30 hod.
6.4.Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach,
s adresou uchádzača, označujú sa názvom zákazky a ďalej sa uvádza NEOTVÁRAŤ.
6.5. Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Obecný úrad, Školská 152, 020 01
Streženice, prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky, rozhodujúci je čas prijatia
zásielky na obecnom úrade, alebo v prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku
do podateľne na obecnom úrade Streženice
Po uplynutí tejto lehoty nebude ponuka prijatá, ale bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
7. Lehota viazanosti ponuky
7.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 30.9.2018
Účasťou v tejto súťaži uchádzač súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve na
predloženie ponuky a následne stanovenými v zmluve.
8. Podmienky financovania predmetu zákazky
8.1. Predmet zákazky bude financovaný
z pridelenej dotácie z Ministerstva vnútra SR
pre rok 2018 a z rozpočtu obce ,verejného obstarávateľa formou bezhotovostného
platobného styku.
8.2. Zálohy nebudú poskytované.
8.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená najneskôr do 14 dní po uskutočnení služby.
Doba splatnosti faktúr bude minimálne 14 dní od ich doručenia objednávateľovi. Prílohou
faktúry bude: - preberací protokol o odovzdaní a prevzatí prác.
9. Podmienky účasti uchádzačov,
9.1. Uchádzač predloží cenovú ponuku v € (eurách) bez DPH za predmet zákazky tejto
výzvy. Ponúknutá cena bude konečná a bude zahrňovať všetky náklady budúceho dodávateľa
- víťaza tejto verejnej súťaže na realizáciu diela.
9.2 V prípade, že úspešný uchádzač nesplní všetky požiadavky (zachovanie architektonického
diela a nebude mať použité požadované materiály bude zo súťaže vylúčený a úspešným
uchádzačom sa stane nasledujúci uchádzač s najnižšou cenou, ktorý splní všetky podmienky
účasti.
10. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
10.1. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a
ktorého ponuka bude cenovo najnižšia.
Uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou za predmet zákazky v súlade s týmito
súťažnými podkladmi a zmluvou v nej uvedenou sa stane víťazom tejto verejnej súťaže.
Ak budú mať dvaja alebo viacerí uchádzači rovnakú hodnotu danej ponuky, verejný
obstarávateľ (budúci objednávateľ) následne týchto vyzve na predloženie novej cenovej
ponuky, ktorá bude rovná alebo nižšia pôvodnej nimi zaslanej ponuke a vyhradzuje si právo
určiť ich poradie podľa ich nových cenových ponúk v zmysle tohto bodu súťažných
podkladov. Doručenie novej ponuky bude formou a spôsobom predloženia ponuky podľa
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bodu 6 a bude do 14:00 hodiny desiateho pracovného dňa odo dňa odoslania výzvy verejným
obstarávateľom. Pokiaľ nebude nová cenová ponuka doručená v stanovenom termíne, bude v
následnom vyhodnotení hodnotená pôvodne predložená ponuka.
Informovanie uchádzačov o výsledku verejnej súťaže:
Úspešnému uchádzačovi bude výsledok tohto verejného obstarávania oznámený najneskôr
do 06.08.2018.
10.2 V prípade, že úspešný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu do 5 dní odo dňa jej
doručenia má verejný obstarávateľ právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil
na ďalšom mieste.
10.3 V prípade, že predložené ponuky nenapĺňajú potreby verejného obstarávateľa má
tento právo túto súťaž zrušiť, o čom upovedomí uchádzačov najneskôr do termínu viazanosti
ponúk.
Po termíne viazanosti ponúk ostatní uchádzači sú považovaní za neúspešných v tejto
verejnej súťaži.
11.
11.1.
-

Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
ponuku uchádzača – výkaz výmer
identifikačné údaje uchádzača

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
12.1. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením
cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi.
12.2. Verejný obstarávateľ si uplatňuje právo, kedykoľvek zrušiť verejné obstarávanie

Ing. Juraj Hrišo
Starosta obce

