Obec Čečehov, Obecný úrad Čečehov 74, 072 11

Čečehov

Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ( ďalej len „ zákon o verejnom obstarávaní “ )
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov:
IČO:
DIČ:
Poštová adresa:
Štatutárny zástupca:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Tel.:
E-mail:

Obec Čečehov
00 325 104
2020738764
Čečehov 74, 072 11 Čečehov
Stanislav Mráz – starosta obce
Obecný úrad Čečehov 74
Stanislav Mráz
056 /6490201, 0917 945 970
cecehov@cecehov.sk

Druh verejného obstarávateľa: Obec - § 7 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Hlavný predmet činnosti: všeobecná verejná správa - územná samospráva
2. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky: „Modernizácia interiéru kultúrneho domu – časť veľká sála“
Druh zákazky:
stavebné práce
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45453100-8 renovačné práce
45430000-0 obkladanie stien a kladenie dlaž.krytín
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

11 789,03 eur

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú renovačné stavebné práce v interiéri kultúrneho domu – časť veľká
sála, a to: renovácia podlahy na ploche a montáž podsadených sadrokartónových stien.
Predmet zákazky je objemovo určený a vyšpecifikovaný vo výkaze výmer (Príloha č. 1).
3. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY: Obec Čečehov, par. C-KN č. 331,
objekt Kultúrny dom
4. LEHOTA VÝSTAVBY DIELA ALEBO TRVANIE ZMLUVY
- začatie prác: bez zbytočného odkladu do 3 dní od písomnej výzvy objednávateľa
- ukončenie prác: do 2 mesiacov od písomnej výzvy objednávateľa
- predpokladaný termín uzavretia zmluvy o dielo: 21.11.2019
5. OBHLIADKA STAVBY
Uchádzači sa môžu dohodnúť obstarávateľom na obhliadke stavby v pracovných dňoch od
8.00 do 14.00 hod. na telefónnom čísle uvedenom v bode 1 tejto výzvy. Obhliadka bude
vykonaná pre každého uchádzača samostatne.
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6. TYP ZMLUVY : Zmluva o dielo podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov (Obchodný zákonník).
7. PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY:
 Predmet zákazky verejný obstarávateľ plánuje financovať z vlastných zdrojov a zo zdrojov
štátneho rozpočtu SR/ MF SR.
 Platba za zhotovené dielo bude realizovaná na základe vystavenej faktúry po ukončení
dodania predmetu zákazky na základe preberacieho protokolu potvrdeného verejným
obstarávateľom/objednávateľom – bližšie uvedené v prílohe č. 4 tejto výzvy – návrh zmluvy
o dielo (obchodné podmienky).
 Lehota splatnosti faktúry medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela je stanovená na 15
dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi.
 Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, v prípade, že nebude mať tieto náležitosti,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, v takomto prípade sa
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením
opravenej faktúry objednávateľovi.
8. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:
Pre účasť v zadávaní zákazky uchádzač v ponuke predloží:
a) aktuálny doklad pre splnenie podmienky osobného postavenia - podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní – oprávnenie na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných
prác a na poskytnutie služby, ktoré zodpovedá predmetu zákazky
9. OBSAH PONUKY UCHÁDZAČA
1. Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača,
alebo oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať:
a) Identifikačné údaje uchádzača – názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, IČO, IČ
DPH, DIČ, štatutárny orgán, kontaktná osoba – telefón, email – príloha č. 2 tejto výzvy,
b) Doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 7. tejto výzvy,
c) Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, podpísaný oprávnenou osobou
uchádzača – príloha č. 3 tejto výzvy,
d) Ocenený výkaz výmer (príloha č. 1 tejto výzvy), podpísaný oprávnenou osobou
uchádzača,
10. MENA CENY V PONUKE A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY
 Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.
 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách.
Táto cena bude konečná a je stanovená ako cena dohodou zmluvných strán ako cena
maximálna (ďalej len „zmluvná cena“).
 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v
rozsahu podľa bodu 2 tejto výzvy.
 Ceny je potrebné uviesť tak, že bude rozpísaná cena podľa jednotlivých častí a rozmerov
uvedených v popise prác (výkaze výmer), ktorý je potrebné oceniť.
 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú
zmluvnú cenu uvedie v zložení: Navrhovaná zmluvná cena bez DPH Sadzba DPH a výška
DPH Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
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 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.
10. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONÚK :
18.11.2019 do 10.00 hod.
Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku
(slovenskom). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu
s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka (to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené
v českom jazyku).
 Spôsob doručenia: poštou, osobne, kuriérom, alebo elektronicky na adresy uvedené v bode
1 tejto výzvy. V papierovej forme musí byť zalepená obálka označená heslom :
„Modernizácia interiéru kultúrneho domu - neotvárať“.
 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 18.11.2019 o 12:30 hod. na adrese uvedenej v bode 1.
výzvy
 Lehota viazanosti ponúk: do 31.01.2020

11. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK: Najnižšia celková cena s DPH
 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková zmluvná cena v EUR s DPH za zhotovenie
predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke
uchádzača ako „návrh na plnenie kritéria“.
 Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk predložených uchádzačmi podľa
hodnoty navrhovanej zmluvnej ceny celkom za predmet zákazky, od najnižšej po
najvyššiu ponúkanú cenu.
 Ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na
I. mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej
cenovej ponuky.
12. VYHODNOTENIE PONÚK A OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky,
ktoré spĺňajú podmienky účasti podľa bodu 7 tejto výzvy na predkladanie ponúk a požiadavky
verejného obstarávateľa stanovené vo výzve na predkladanie ponúk.
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk elektronicky, resp. poštovou prepravou.
Úspešný uchádzač bude obstarávateľom vyzvaný v oznámení o výsledku hodnotenia na
podpísanie zmluvy o dielo.
13. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
 Za vypracovanie cenovej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky uchádzači nemajú
nárok na úhradu.
 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, stanovené verejným obstarávateľom,
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
stanoveným verejným obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk a návrh ceny
v ponukách bude nevýhodný pre verejného obstarávateľa, alebo vyšší ako finančné
možnosti verejného obstarávateľa alebo vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky,
 sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.
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 Táto výzva na predkladanie ponuky je postup zadávania zákazky, pri ktorom sa uplatňuje
ustanovenie § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ pri zadávaní
zákazky postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie daného predmetu zákazky
boli primerané jeho kvalite a cene, za dodržania základných princípov verejného
obstarávania – princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu
transparentnosti a princípu proporcionality, princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti.
 Predložené cenové ponuky uchádzačov, ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije na iný
ako vyššie uvedený účel a bez súhlasu uchádzačov.
Prílohy k výzve:
Príloha č. 1 Výkaz výmer (neocenený),
Príloha č. 2 Formulár uchádzača
Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií
V Čečehove, dňa 05.11.2019
Stanislav Mráz starosta obce

Výzva na predkladanie ponúk vrátane príloh zverejnená na webovom sídle verejného
obstarávateľa: http://www.cecehov.sk/; dátum zverejnenia 6.11.2019

