VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Tel:
E-mail:
Internetová stránka:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obec Svätá Mária
Svätá Mária 29, 076 35 Svätá Mária
Alžbeta Mátyásová, starostka obce
00331325
2020730349
+421566285202
obec.svatamaria@gmail.com
www.svatamaria.sk
Prima banka Slovensko a.s
SK38 5600 0000 0042 8680 1011

2. Predmet zákazky
Názov zákazky:
Rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu
Druh zákazky:
zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
CPV kód:
45000000-7 – Stavebné práce
45300000-0 – Stavebno – inštalačné práce
Typ zmluvy:
zmluva o dielo podľa predmetu tejto výzvy a cenovej ponuky úspešného
uchádzača
3. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť v listinnej podobe:
Obecný úrad Svätá Mária, Svätá Mária 29, 076 35 Svätá Mária.
4. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Bernadett Dobošová - podateľňa Obecného úradu vo Svätej Márií
5. Podrobný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu. Podrobný rozsah predmetu zákazky je
daný výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom/záujemcom obhliadku riešeného územia za účelom
získania ďalších informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky. Obhliadku je možné
vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou vo veciach zákazky, uvedenej v bode 19.
tejto výzvy.
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená vo výške maximálne 20 938,58 bez DPH.
PHZ bola určená na základe oceneného výkazu výmer vypracovaného oprávnenou osobou.
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7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
Miesto dodania predmetu zákazky : parc.č.: 262/4, obec Svätá Mária, okres Trebišov
Termín dodania predmetu zákazky: do 30.06.2022.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Termín prevzatia staveniska: do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo
Termín začiatku realizácie diela: do 3pracovných dní od prevzatia staveniska
Termín ukončenia a odovzdania diela: do 30.06.2022
9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Súťažné podklady týkajúce sa špecifikácie predmetu zákazky a zmluvných podmienok dodania
predmetu zákazky sú uvedené v prílohách tejto výzvy bez úhrady.
10. Financovanie predmetu zákazky:
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo
Environmentálneho fondu formou bezhotovostného platobného styku po vykonaní prác.
Zálohy nebudú poskytované.

zdrojov

11. Lehota na predloženie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 05.04.2022 do 15:00 hod.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude
prihliadať.
12. Spôsob predloženia ponuky:
Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v eurách. Uchádzač môže predložiť iba jednu
ponuku na celý predmet zákazky.
Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané uchádzačom, alebo osobou
oprávnenou konať v mene uchádzača.
Cenová ponuka predmetu zákazky sa predkladá na celý predmet zákazky.Uchádzačom navrhovaná
zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky v cenovej ponuke musí zahŕňať všetky
náklady uchádzača na vykonanie predmetu zákazky podľa tejto výzvy.V prípade, ak uchádzač
ponúkne iné (aj čiastkové) riešenie, prípadne ponúkne variantné riešenie, nebude zo strany verejného
obstarávateľa akceptované.
Ponuky sa doručujú v listinnej podobe osobne alebo poštou /kuriérom/ a označujú sa :
„CP-Rekonštrukcia interiéru kultúrneho domu– NEOTVÁRAŤ“ na adresu uvedenú v bode3. tejto
výzvy.
13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob vyhodnotenia ponúk:
Kritériomnavyhodnotenieponúk
je
najnižšiacena
s DPH
zacelýpredmetzákazkydefinovanývtejtovýzve
a jejprílohách.Víťaznýmuchádzačomsastaneuchádzač, ktorýpredložíponuku s najnižšoucenu s DPH.
Vyhodnotenieponúk
z hľadiskasplneniapodmienokúčasti
a vyhodnotenieponúk
z hľadiskasplneniapožiadavieknapredmetzákazkysauskutočnípovyhodnoteníponúknazákladekritérian
avyhodnotenieponúk.
Akponukauchádzačanebudeobsahovaťvšetkynáležitostipodľatejtovýzvy,
uchádzačbudepožiadaný o vysvetleniealebodoplneniepredloženýchdokladov.
Akdôjde k vylúčeniuuchádzačaalebojehoponuky, vyhodnotísanáslednesplneniepodmienokúčasti
a požiadavieknapredmetzákazky
u ďalšiehouchádzača
v poradítak,
aby
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uchádzačumiestnenýnaprvommieste
a požiadavkynapredmetzákazky.

v novo

zostavenomporadíspĺňalpodmienkyúčasti

Verejnýobstarávateľpovyhodnoteníponúkbezodkladnezašleinformáciu
o vyhodnoteníponúkvšetkýmuchádzačomelektronicky.Verejnýobstarávateľbudeúspešnéhouchádzača
kontaktovaťihneďpovyhodnotení. S úspešnýmuchádzačombudeuzatvorenáZmluva o dielo.
14. Pokyny na zostavenie ponuky:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu
zákazky:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – podľa prílohy č. 4 tejto výzvy,
b. Vyplnený výkaz výmer (zadanie)– podľa prílohy č. 2 tejto výzvy,
c. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – podľa prílohy č. 3 tejto výzvy,
d. Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods.1 písm.f)– podľa prílohy č. 5 tejto výzvy
15. Podmienky účasti:
Uchádzač musí podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) ZVO spĺňať nasledovné podmienky:
a) platný doklad o oprávnení na predmet podnikania na daný predmet zákazky.Túto
oprávnenosť si pred zaslaním výzvy overí verejný obstarávateľ na základe zákona č. 177/2018
Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a z tohto dôvodu ju oslovený
uchádzač vo svojej ponuke nemusí preukazovať. Výpis z obchodného registra alebo výpis zo
živnostenského registra zabezpečí verejný obstarávateľ. V prípade, ak z technických dôvodov
nebude možné získať výpis z informačných systémov verejnej správy v rozsahu zdrojových registrov
bezodkladne, verejný obstarávateľ je oprávnený požiadať uchádzača o predloženie výpisu z
príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe.
b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
16. Otváranie ponúk:
Ponuky sa otvárajú dňa 06.04.2022 o 10:00 hod. na adrese:
ObecnýúradSvätáMária, SvätáMária 29, 076 35 SvätáMária.
17. Postup pri otváraní ponúk:
Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnotia z hľadiska splnenia podmienok
účasti a požiadaviek verejnéhoobstarávateľa. Ponuky budú otvárať zástupcovia verejného
obstarávateľa. Otváranie ponúk je neverejné.
18. Lehota viazanosti ponúk:
Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 30.06.2022.
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