Obec Hodejov, Hodejov č. 141, 98031 Hodejov
IČO: 00318752
zn.: ocu 160 /20

Výzva na predloženie cenovej ponuky

na dodanie stavebných prác v rámci prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorá nie je nadlimitná, ani podlimitná a ktorá spĺňa
podmienky podľa § 5, ods.4 citovaného zákona.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Hodejov
sídlo: Hodejov č. 141, 98033
IČO : 00318752
DIČ : 2021230167
tel. č.: 047/5683 102
e-mail: ocuhodejov@mail.t-com.sk
2.

Názov zákazky:

Záchrana strechy na Kubíniovej kúrie v Hodejove č. 138.
3.

Typ zmluvy:

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
Zmluva o dielo bude predložená na podpis úspešnému uchádzačovi po doručení informácie o
výsledku vyhodnotenia ponúk.
4.

Miesto dodania predmetu zákazky:

Obec Hodejov č. 138, 98031 Hodejov .
5.

Podrobný opis predmetu zákazky:

Predmet zákazky spočíva v rekonštrukcii strechy na kultúrnej pamiatke v k.ú. Hodejov č. 138
vo vlastníctve obce v zmysle projektovej dokumentácie schválenej v stavebnom konaní č. zo
dňa 12.10.2019 Ing. Štefanom Barátom.

CPV:
45454000-4

Obnovovacie práce – obnova komína, obnova krovu,

45422000-1

Tesárske montážne práce – obnova konštrukcii drevených – náter

44112410-5

Strešné rámové konštrukcie – výmena latovania, výmena strešnej krytiny –
Bobrovka červená

6.

Rozsah predmetu zákazky:

Obnovenie drevených konštrukcií, Výmena latovania, Výmena strešnej krytiny, oprava kmína
oprava krovu – podľa predložených požiadaviek Krajského pamiatkového úradu – č. konania
KPU-BB-2019/13834-3/45303/PAV zo dňa 29.6.2019.
7.

Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
8.

Spôsob tvorby ceny:

Podľa priloženého výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Uvedené podklady, ako aj návrh
obchodných podmienok dodania predmetu zákazky - návrh ZoD, sú zasielané osloveným
potencionálnym uchádzačom ako príloha tejto výzvy v elektronickej forme vo formáte .doc,
.pdf a .xls na CD nosiči. Uchádzač si môže osobitne prostredníctvom telefonického kontaktu
na obstarávateľa, resp. osobne dojednať samostatnú obhliadku miesta realizácie zákazky.
Cena diela bude zahŕňať všetky práce na diele, ako aj práce spojené s výkonom diela a práce,
ktoré vedú k dokončeniu diela a jeho riadnemu odovzdaniu a prevzatiu.
9.

Podmienky zhotovenia diela:

Sú obsiahnuté v Obchodných podmienkach dodania predmetu zákazky - Návrh ZoD, ktorý tvorí
prílohu tejto výzvy.
10.

Lehota na predkladanie cenových ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na deň 8.7.2020 do 10.00 hod.
Miesto predkladania ponúk: podateľňa Obecného úradu v Hodejove č. 141, 98031 Hodejov.
Spôsob predloženia ponuky - v uzavretom obale, označenom heslom " Záchrana strechy na
Kubíniovej kúrie v Hodejove č. 138. - NEOTVÁRAŤ".
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
11.

Obsah ponuky
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- návrh ceny na vykonanie diela v rozsahu PD a obdržaného výkazu výmer vyjadrený v EURO
bez DPH
- návrh ceny na vykonanie diela podľa výkazu výmer s DPH v zmysle platnej legislatívy v čase
predloženia ponuky.
- v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť osobitne upozorní v ponuke
- ocenený položkovitý výkaz výmer, odpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača
- návrh obdržanej Zmluvy o dielo, podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, doplnený o
identifikačné údaje uchádzača a navrhovanú cenu diela
- čestné prehlásenie, že uchádzač nemá evidované nevysporiadané finančné záväzky voči
daňovému úradu, sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni,
- čestné prehlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
- čestné prehlásenie, že na uchádzača nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je
v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre
nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.
- vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so zverejnením svojej ponuky v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní, ako aj so zverejnením obchodných podmienok na vykonanie diela (ZoD)
na webovom sídle obstarávateľa
- vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle v zmysle čl. 6
ods. 1 a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (všeobecné
nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len GDPR)
- potvrdenie o platnosti ponuky do 30.11.2020.
12.

Podmienky financovania predmetu zákazky:

Financovanie predmetu zákazky sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku
formou čiastkovej fakturácie v zmysle "Obchodných podmienok dodania predmetu zákazky návrh ZoD", na základe súpisu vykonaných prác, potvrdeného stavebný dozorom a
objednávateľom.
13.

Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk:

Jediným hodnotiacim kritériom pre zostavenie poradia úspešnosti obdržaných ponúk je
ponúknutá cena za zhotovenie diela, na úrovni s DPH. V prípade, ak predkladá ponuku
uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH - celková cena diela. Spôsob hodnotenia kritérií poradový. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou ponúknutou cenou za celý
predmet zákazky, ktorého ponuka splní obsahové náležitosti uvedené v bode 11 tejto výzvy .
Poradie uchádzačov bude stanovené vzostupne od najnižšej ceny za predmet zákazky po
najvyššiu. Úspešný uchádzač bude písomne vyzvaný obstarávateľom k podpisu Zmluvy o dielo
v lehote 10-tich kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade neakceptovania výzvy na
uzavretie Zmluvy o dielo v lehote 10-tich kalendárnych dní od obdržania výzvy, si obstarávateľ
vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
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14.
náklady.

Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač na vlastné

15.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk nevybrať ani
jednu z obdržaných ponúk a neuzavrieť zmluvu ani s jedným z uchádzačov.
V Hodejove dňa 17.6.2020

___________________________________
Katarína Jakabová
starostka obce

Prílohy:
- Projektová dokumentácia v elektronickej forme
- Výkaz výmer v elektronickej forme
- Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky - Návrh ZoD v elektronickej forme
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