Obec Veľké Kostoľany

Výzva na predloženie ponuky

Zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 a ustanovení zák. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Kostoľany
Krajina:
IČO:
Internetová adresa organizácie (URL):

Obec Veľké Kostoľany
Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07

Kontaktné miesto:

Visions Consulting, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01
Trnava
Mgr. Andrej Zelenák
+421 907 745 169
zelenak@visions.cc

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Veľké

Slovenská republika
00 313 149
www.velkekostolany.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS
Názov zákazky:

Rekonštrukcia oplotenia tenisových kurtov

Druh zákazky: Práce
Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Veľké Kostoľany
NUTS kód: SK021
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia oplotenia tenisových kurtov v obci Veľké Kostoľany.
-

Vybúranie pôvodného oplotenia
Betonáž základov a osadenie stĺpikov s pletivom

Všetky potrebné informácie nájdu uchádzači vo výkaze výmer, ktorý je prílohou č.3 týchto SP.
.
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III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí majú záujem predložiť ponuku a z webového sídla verejného
obstarávateľa si prevzali výzvu na predkladanie ponúk, aby sa zaregistrovali ako záujemcovia u kontaktnej
osoby zaslaním mailu na kontaktný mail: zelenak@visions.cc . Vzor registračného textu:
V záujme zabezpečenia informovania v procese verejného obstarávania s názvom: " Rekonštrukcia oplotenia
tenisových kurtov“ Vám oznamujem, že sme si dňa DD. MM. 2019 prevzali z webového sídla verejného
obstarávateľa výzvu k predmetnej zákazke. Záujemca: Názov, adresa, IČO, telefón, fax, meno a priezvisko
kontaktnej osoby telefónne číslo, e-mail.
Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 18 750,00 EUR bez DPH

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum:
Čas:

13. 3. 2020
10:00 hod.

Ponuky musia byť doručené elektronicky (e-mailom) alebo v listinnej podobe, na adresu a kontaktné
miesto uvedené v bode I. tejto výzvy (Visions Consulting, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava;
zelenak@visions.cc) .

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30. 09. 2020

IV. OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v súlade s § 32 ods.1 písm. e) zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa
osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra);
2. Vyplnený Návrh na plnenie súťažného kritéria, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy , podpísaný
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou v mene uchádzača
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3. Vyplnené Čestné vyhlásenie, ktoré tvorí prílohu č.2 tejto výzvy , podpísaný štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou v mene uchádzača
4. Vyplnený Výkaz, výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy , podpísaný štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou v mene uchádzača

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci tohto prieskumu trhu
alebo zrušiť prieskum trhu pokiaľ sa zmenili okolnosti, za ktorých bol prieskum trhu vyhlásený.

VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Lehota dodania predmetu zákazky:
Do 30.3.2020
Typ zmluvy:
Zmluva o dielo. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby do 3 pracovných dní odo
dňa doručenia informácie o vyhodnotení ponúk predložil verejnému obstarávateľovi návrh Zmluvy
o dielo.
Obchodné podmienky:
Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového
dokladu vystaveného poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa doručenia daňového
dokladu. Verejný́ obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

Dátum začiatku prieskumu trhu: 05. 03. 2020

Vypracoval:

Mgr. Andrej Zelenák
Visions Consulting, s. r. o.

Príloha:
1) Návrh na plnenie kritéria
2) Čestné vyhlásenie
3) Výkaz výmer (súbor excel – poskytnutý samostatne)
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PRÍLOHA Č. 1:

Návrh na plnenie súťažného kritéria
Predmet zákazky:

Rekonštrukcia oplotenia tenisových kurtov
Verejný obstarávateľ:
Obec Veľké Kostoľany
Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany

Cena spolu bez DPH

DPH 20 %
Súťažné kritérium

Najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:
IČO:
Štatutárny zástupca uchádzača,
kontaktné údaje:

Pečiatka a podpis štatutárneho
zástupcu uchádzača:
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PRÍLOHA Č. 2:

Obchodné meno:
Adresa spoločnosti:
IČO:

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
a nie som v konflikte záujmov v zmysle §23 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v tomto postupe verejného
obstarávania.
Zároveň súhlasím s obchodnými podmienkami tak ako boli uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v prípade, že naša
spoločnosť bude úspešná poskytnem verejnému obstarávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť potrebnú k jej uzavretiu.

V ....................................... dňa...............

................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
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