Obec Tešedíkovo, Obecný úrad 860, 925 82 Tešedíkovo
Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami
na realizáciu zákazky:
„Prestavba spoločenského centra na MŠ Tešedíkovo – Rozšírenie materskej školy“
vyhlásenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b):
Verejný obstarávateľ :
Obec Tešedíkovo
Sídlo
:
Obecný úrad Tešedíkovo 860, 925 82 Tešedíkovo
štatutárny zástupca :
Gyula Borsányi, starosta
IČO
:
00306215
DIČ
:
2021024060
Bankové spojenie
:
VÚB a.s.
Číslo účtu
:
SK4202000000002730734558
Tel./fax
:
031 7795225
e-mail
:
tesedikovo@tesedikovo.sk
Osoba poverená VO :
Ing. Július Kelemen, mob. 0905607388
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu: KOODIS
spol. s r.o., Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa.
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Osoba poverená VO: Ing. Július Kelemen, mob. 0905607388
4. Predmet obstarávania:
„Prestavba spoločenského centra na MŠ Tešedíkovo – Rozšírenie materskej školy“
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Výsledkom postupu zadávania zákazky 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 bude uzavretie ZoD s úspešným uchádzačom.
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy spoločenského centra v zmysle projektu stavby
vypracovaného autorizovaným stavebným inžinierom, Ing. Zoltánom Pintérom. Rozsah
je daný projektom a výkazom výmer, ktorý je v prílohe č.1 tejto výzvy.
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
37 569,55 EUR bez DPH.
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Obec Tešedíkovo - spoločenské centrum.
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Predpokladaná lehota realizácie – 3 mesiace od nadobudnutia účinnosti ZoD.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Súťažné podklady sú bez úhrady a sú súčasťou výzvy. Projekt si záujemca môže stiahnuť
z: http://leteckaposta.cz/171056294. Záujemca môže požiadať o zaslanie podkladov
v editovateľnej podobe ( Výkaz výmer v Exceli a ZoD vo Worde) u spol. KOODIS spol.
s r.o., Ing. Július Kelemen, mob. 0905607388 na adrese: koodis.sala@koodis.sk.
11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program (ďalej
ako „IROP“), „Opatrenie v rámci prioritnej osi 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a
kvalitnejším verejným službám, investičnej priority 2.2 – Investovanie do vzdelania,
školení a odbornej prípravy, zručnosti a celoživotného vzdelávania prostredníctvom
vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry, špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie
hrubej zaškolenosti detí materských škôl“.
12. Lehota na predloženie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 22.1.2018 čas: do 14:00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky:
Ponuku je možné doručiť osobne, alebo poštou na adresu: KOODIS spol. s r.o. P.
Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a hodnotenia ponúk:
Kritériá na vyhodnotenie - Cena spolu s DPH ............................................... váha: 100 %
1.2 Pravidlá (spôsob), podľa ktorých sa budú ponuky vyhodnocovať sú nasledovné:
1.2.1 Kritérium č.1 – cena spolu s DPH
Súťažné návrhy budú hodnotené pridelením bodov, pričom najnižšia cena bude
hodnotená 100 bodmi. Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví úmerou
podľa nasledovného vzorca:
najnižšia cena uchádzača
Počet bodov =
––––––––––––––––––––––––––
x 100
cena hodnoteného uchádzača
2. Celkové hodnotenie - úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka
dosiahne najvyšší počet bodov, t.j. bude mať najnižšiu cenu.
15. Pokyny na zostavenie ponuky, podmienky účasti:
Ponuku je potrebné doručiť v printovej podobe s podpisom a razítkom uchádzača, poštou
alebo osobne v zalepenej obálke.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
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.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: Súčasťou ponuky bude i
ocenený výkaz výmer a návrh ZoD. Ponuková cena uvedená v ponuke musí
obsahovať cenu za celý rozsah predmetu, t.j. sumár všetkých položiek podľa výkazu
výmer. V prípade, ak je vo výkaze uvedená obchodná značka materiálu, má právo
záujemca v ponuke ponúknuť ekvivalent, t.j. oceniť materiál rovnakej alebo vyššej
kvality ( v ponukovom rozpočte uvedie i názov – identifikáciu zameneného materiálu).
c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať
stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických
osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač
predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného
obstarávateľa.
d. Čestné vyhlásenie, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho
orgánu, ani žiadny člen dozornej rady, ani prokurista neboli právoplatne odsúdení za
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e.

f.
g.

h.

trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný
čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom
obstarávaní a verejnej dražbe,
Čestné vyhlásenie, že neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
podľa zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
Čestné vyhlásenie, že nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je voči
nemu vedené exekučné konanie,
Referencia minimálne od jedného užívateľa stavby, ktorému v predchádzajúcich
piatich rokoch uskutočnil stavebné práce obdobného charakteru v hodnote minimálne
30 000,- € bez DPH. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj referenciu na práce u
ktorých sa uchádzač podieľal na stavbe ako subdodávateľ. V takomto prípade
uchádzač predkladá aj fotokópiu zmluvy, na základe ktorej bola príslušná investícia
realizovaná. Verejný obstarávateľ akceptuje fotokópiu referencií z údajov v
hospodárskom subjekte vedených v informačných systémoch ÚVO.
Doklady v bode d) až f) je možné nahradiť čestným vyhlásením uchádzača, že je
vedený v „Zozname hospodárskych subjektov“ vedeného Úradom pre verejné
obstarávanie a že skutočnosti dokladované v čase zápisu do tohto zoznamu sú platné v
termíne predkladania cenových ponúk.

16. Otváranie ponúk:
Dátum a čas otvárania ponúk: o 15:00 hod. dňa 22.1.2018. Miesto otvárania ponúk:
Kancelária spol. KOODIS spol. s r.o., P. Pázmánya č.49/3, Šaľa.
17. Postup pri otváraní ponúk:
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
18. Lehota viazanosti ponúk:
30.6.2018
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Osoba poverená VO - Ing. Július Kelemen, mob. 0905607388
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy
predložiť doklad o uzatvorení poistenia všeobecnej zodpovednosti za škody spôsobené
výkonom svojej činnosti a to v minimálnej výške 50 % ceny diela bez dane z pridanej
hodnoty.

V Tešedíkove, dňa 19.12.2017

Gyula Borsányi
starosta

Prílohy:
Príloha č.1 – Výkaz výmer
Príloha č.2 – Vzor Zmluvy
Príloha č.3 – Projektová dokumentácia
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