Výzva na predkladanie ponúk
bez využitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z.
( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ )

1.IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA :
ÚRADNÝ NÁZOV : Mesto Dudince
ADRESA SÍDLA : Okružná 212/3, 962 71 Dudince
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO : 00 319 902
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA : PaedDr. Dušan Strieborný, primátor mesta
KONTAKTNÁ OSOBA PRE ADMINISTRATÍVNE VECI : Ing. Danica Rajčanová, projektový manažér
TELEFÓN : +421 45 5583 112
MOBIL : +421 918 936 315
E-MAIL : danica.rajcanova@dudince-mesto.sk
KONTAKTNÁ OSOBA PRE TECHNICKÉ VECI : Ľubomír Pavlovic
TELEFÓN : +421 45 5583 112
MOBIL : +421 907 817 852
E-MAIL : pavlovic@dudince-mesto.sk

2. ZATRIEDENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PODĽA ZÁKONA :
Obec je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

3. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
4. NÁZOV ZÁKAZKY : „Obnova Domu služieb v Dudinciach“
5. DRUH ZÁKAZKY :
Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 3 ods. 3 písm. a) zákona o
verejnom obstarávaní.

6. HLAVNÉ MIESTO DODANIA :
OKRES : Krupina
OBEC : Dudince, ul. Okružná 129, parcela č. 170 registra „C“
7. VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA :
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzatvorená medzi verejným obstarávateľom ako
objednávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom na strane druhej.

8. STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY :
Predmetom zákazky je obnova strechy a elektroinštalácie – bleskozvodu na objekte Domu služieb v
Dudinciach vo vlastníctve Mesta Dudince v rozsahu podľa výkazu výmer a sprievodnej projektovej
dokumentácie. Celkový rozsah prác zahŕňa úpravu povrchov, búracie práce, izoláciu strechy, konštrukciu
strechy, práce na zhotovení bleskozvodu a inžiniersku činnosť.
Stavebný objekt: C – Strecha
Časť: B1 – Elektroinštalácia - bleskozvod

9. SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA ( CPV ) :

HLAVNÝ SLOVNÍK : 45000000 – 7

Stavebné práce

DOPLŇUJÚCE CPV KÓDY: 45100000 - 8

Príprava staveniska

10. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY :
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na základe rozpočtu vyhotoveného oprávnenou osobou a je
v cene 37 717,84 EUR bez DPH.

11. TRVANIE REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY :
Termín zahájenia prác: do 7 dní od účinnosti zmluvy, ktorá začína plynúť nasledovný deň po
dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle verejného obstarávateľa.
Termín ukončenia prác: do 30.09.2018.
12. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY :
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ neposkytne preddavkové ani zálohové platby. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia
verejnému obstarávateľovi.

13. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV :
Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm.
e) zákona o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej podmienky účasti musí uchádzač v ponuke
predložiť doklad o oprávnení podnikať, a to predložením :

-

nacenený rozpočet a krycí list rozpočtu objektu - C- strecha a časť B1 Elektroinštalácia bleskozvod - datovaný a podpísaný ( formulár je možné elektronicky stiahnuť z webového sídla
Mesta Dudince – www.mesto-dudince – verejné obstarávanie – aktuálne výzvy,

-

kópie výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky v prípade právnickej osoby alebo
predložením kópie výpisu zo Živnostenského registra Slovenskej republiky v prípade fyzickej osoby,

-

kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác.

Každý uchádzač je povinný predložiť vyššie uvedené doklady k preukázaniu podmienok účasti.
Nepredložením uvedených dokladov uchádzač nesplní podmienky účasti a z vykonávaného verejného
obstarávania bude vylúčený, a to bez ohľadu na výšku ním ponúkanej ceny za poskytnutie služby predmetu
zákazky.

14. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK :
Verejný obstarávateľ stanovil postup na vyhodnotenie ponúk na základe najnižšej ceny zmysle § 44 ods. 3
písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Predložené ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej
celkovej ceny s DPH uvádzanej v peňažnej mene EUR. Do hodnotenia ponúk nebude zaradená ponuka toho
uchádzača, ktorý uvedenie celkovú cenu bez DPH za vypracovanie a dodanie predmetu zákazky vyššiu ako
je jej predpokladaná hodnota uvedená v bode 10. tejto výzvy.

15. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK :
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa : 08.08.2018 o 12 : 00 hod.

Predložením ponuky sa rozumie jej fyzické doručenie na stanovené miesto doručenia v stanovenej lehote
na predkladanie ponúk, a to bez ohľadu na dátum odoslania ponuky v prípade jej doručovania poštovou
zásielkou.

16. MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK :
Uchádzači ponuky doručia v stanovenej lehote do sídla verejného obstarávateľa, t.j. do podateľne
Mestského úradu Dudince so sídlom Okružná 212/3, 962 71 Dudince osobne, prostredníctvom pošty,
alebo prostredníctvom iného doručovateľa.

17. OBSAH PONUKY :
Uchádzač predkladá všetky doklady ponuky v listinnej podobe. Predložená ponuka musí obsahovať :
- Obchodný názov a adresa sídla :
- Identifikačné číslo :
- Identifikačné číslo DPH :
- Identifikácia štatutárneho zástupcu :
- Telefón / Mobil / E – mail :
- Doklady uvedené v bode 13:
a) nacenený rozpočet a krycí list rozpočtu objektu - C- strecha a časť B1 Elektroinštalácia bleskozvod - datovaný a podpísaný
b) kópie výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky v prípade právnickej osoby alebo
predložením kópie výpisu zo Živnostenského registra Slovenskej republiky v prípade fyzickej osoby,
c) kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH je povinný verejného obstarávateľa na túto skutočnosť vo svojej
ponuke upozorniť a uviesť celkovú cenu za poskytnutie služby predmetu zákazky. Ak uchádzač doručí
ponuku poštovou zásielkou, predkladá ju v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedený adresát, odosielateľ,
názov zákazky: „Obnova Domu služieb v Dudinciach“ a výrazné označenie: SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ.

18. OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK:
Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk budú otvorené a vyhodnotené 08.08.2018 o 13:00 hod.
v sídle verejného obstarávateľa. Otváranie a vyhodnotenie ponúk bude neverejné.

19. MINIMÁLNA LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK :
Verejný obstarávateľa stanovuje 31. december 2018, ako lehotu, počas ktorej sú ponuky uchádzačov
viazané. V tejto lehote nie je možné ceny ponúkané uchádzačmi v ponukách meniť.

20. PRÍLOHY : rozpočet a krycí list rozpočtu
Dudince, 27.07.2018

PaedDr. Dušan Strieborný
primátor mesta

