Zákazka

„ Úprava priestranstva pred Zdravotným strediskom a Poštou “

Obec Radvaň nad Laborcom
Radvaň nad Laborcom 76, 067 01
____________________________________________________________________

PRIESKUM TRHU
– zákazka s nízkou hodnotou
na uskutočnenie stavebných prác
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Výzva na predloženie ponuky
Predmet zákazky:

„Úprava priestranstva pred Zdravotným zariadením a Poštou “

V Radvani nad Laborcom , dňa 08.04.2020

___________________________
Jan Svičinová
starostka obce
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Zákazka

„ Úprava priestranstva pred Zdravotným strediskom a Poštou “

1 Identifikácia verejného obstarávateľa
1.1

2

Názov organizácie
Sídlo
Štatutárny orgán
IČO
Telefón
e-mail
web

: Obec Radvaň nad Laborcom
: Radvaň nad Laborcom č. 76, 067 01 Radvaň nad Laborcom
: Jana Svičinová
: 00323454
: +421577394102
: obecradovan@stonline.sk
: www.obecradvan.sk

Predmet zákazky

2.1 Názov predmetu zákazky: „Úprava priestranstva pred Zdravotným strediskom a Poštou“
Predpokladaná hodnota zákazky: 5 300,60 EUR s DPH
2.2 Opis zákazky
Predmetom stavby je úprava priestranstva pred budovou Zdravotného zariadenia a budovou Pošty
v obci Radvaň na časti parcely č.313 a 425
Číselný kód pre spoločný slovník obstarávania CPV
Hlavný predmet:
Hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce
3

Komplexnosť dodávky
3.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4

Zdroj finančných prostriedkov
4.1. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Eenvironmentálneho fondu. Splatnosť faktúry je 30
dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, ak obsahuje náležitosti ustanovené všeobecne
záväzným predpisom a dohodnuté v zmluve o dielo, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.

5 Zmluva
5.1 Výsledkom prieskumu bude zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác uzatvorená v zmysle
ustanovení Obchodného zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
6

Miesto a termín uskutočnenia prác
6.1 Miesto uskutočnenia prác: Obec Radvaň nad Laborcom, Radvaň nad Laborcom č. 76, 067 01
6.2 Trvanie zmluvy: do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy

7

Variantné riešenie
7.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
7.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia
a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

8

Platnosť ponuky
8.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 90 dní
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9

Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami
9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať písomne
prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky, telefonicky alebo ich kombináciou.

10 Obhliadka miesta uskutočnenia prác
10.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác, aby získali všetky informácie,
ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta
uskutočnenia prác idú na ťarchu záujemcu.
11 Jazyk ponuky
11.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku.
11.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť
doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského
jazyka (štátneho jazyka). To sa netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú
vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je
rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.
12
12.1.

13

Obsah a forma ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať (poradie a skladbu žiadame dodržať):
a)
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk určených obstarávateľom na
hodnotenie ponúk – príloha č.1. (vrátane naceného položkovitého rozpočtu podľa výkazu
výmer)
b)
Doklad na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §32, bod 1, písm. e) zákona č.
343/2015 o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení uskutočňovať práce v zmysle
predmetu obstarávania (výpis z obchodného príp. živnostenského registra a pod.).
Podmienky účasti uchádzača

13.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 12.1. výzvy na predkladanie ponúk
bude založené na posúdení úplného splnenia podmienok účasti.
14 Mena a ceny uvádzané v ponuke
14.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §3 zákona NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
14.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách /€/ .
14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
14.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
14.3.2 sadzba DPH a výška DPH,
14.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie
je platcom DPH upozorní v ponuke.
15 Vyhotovenie ponuky
15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača,
perom s nezmazateľným atramentom a pod. V prípade zaslania cenovej ponuky elektroniky všetky
požadovanú dokumenty (bod 12.1 výzvy) v scanovanej podobe s identifikovateľným podpisom
a pečiatkou uchádzača.

Výzva na predloženie ponúk

Strana 3

Zákazka

„ Úprava priestranstva pred Zdravotným strediskom a Poštou “

16 Označenie obalu ponuky
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2

Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve,
adresu uchádzača, [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania
uchádzača.]
16.2.3. označenie „NEOTVÁRAŤ - “ Úprava priestranstva pred Zdravotným strediskom a Poštou “

17 Miesto a lehota na predkladanie ponúk
17.1 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk do

22.04.2020 /streda/ do 12,00 hod.
Spôsob predloženie ponuky
- zaslanie poštou – na adresu uvedenú v bode 1.1
- osobne doručenie – do podateľne na adresu uvedenú v bode 1.1
- elektronicky na adresu na mailovú adresu obecradovan@stonline.sk
17.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve, sa vráti
uchádzačovi neotvorená.
17.3 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné!
17.4 Dátum a čas otvárania obálok s ponukami: 22.04.2020 o 14,00.hod.
Miesto otvárania ponúk: v bode 1.1

17.2

18 Hodnotenie ponúk
18.1 Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve.
19 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
19.1 Obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku uskutočneného prieskumu trhu.
20 Uzavretie zmluvy (objednávka)
20.1 S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najneskôr do 31.05.2020
21 Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH za dodanie predmetu celej
zákazky.
2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov
uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie celého predmetu obstarávania.
3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu
obstarávania podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v eurách s DPH, uvedených v
jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu
obstarávania najnižšiu cenu.
4. Ak uchádzači ponúknu rovnakú cenu za dodanie predmetu obstarávania, úspešný bude ten uchádzač,
ktorý predloží svoju ponuku skôr na zaevidovanie .
22. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
08.04.2020
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Príloha č.1

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
Názov predmetu zákazky: „Úprava priestranstva pred Zdravotným strediskom a Poštou“

Uchádzač (meno, názov):
Sídlo (adresa):
IČO:

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Cena za dodanie predmetu zákazky v € bez DPH
DPH 20 %
Cena za dodanie predmetu zákazky v € s DPH

Platca DPH: áno – nie
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

Príloha : položkovitý rozpočet stavby

V ...........................................

.........................................................................
Meno a priezvisko konateľa
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