OBEC Kráľová pri Senci, 900 50 Kráľová pri Senci 326

OBEC Kráľová pri Senci
900 50 Kráľová pri Senci 326
IČO: 00306061

Tel: 02/4590 1133
e -mail: starosta@kralovaprisenci.sk
www.kralovaprisenci.sk

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zadávanie zákazky na nie bežné práce podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a) Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Obec Kráľová pri Senci
Adresa organizácie:
Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci
IČO:
00306061
Internetová adresa (URL): www.kralovaprisenci.sk
Kontaktná osoba:
JUDr. Dušan Šebok, starosta
Telefón:
+421 2 4590 1133; +421 903 756 688,
E-mail:
starosta@kralovaprisenci.sk, ekonom@kralovaprisenci.sk
b) Predmet zákazky
Názov predmetu zákazky: ,,Projektová dokumentácia - Zníženie energetickej náročnosti
materskej školy Kráľová pri Senci“
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka,
prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania
(CPV): 71221000-3 Architektonické služby pre budovy
Opis predmetu zákazky:
Projektová dokumentácia bude pozostávať z projektu pre stavebné povolenie s výkazom
Výmer a rozpočet stavby.
Projekt by mal riešiť zateplenie stien, strechy, výmenu okien, výmenu dverí na Materskej
škole v obci Kráľová pri Senci. Súčasťou projektu bude aj energetický posudok stavby
v zmysle výzvy envirofondu.
Predpokladaná cena realizácie stavby je 240.000,-Eur s DPH.
Na obhliadke miesta uskutočnenia stavebných prác predmetu zákazky verejný
obstarávateľ všetkým záujemcom sprístupní miesto plnenia predmetu zákazky za účelom
zistenia skutkového stavu potrebného poznať pre vypracovanie cenovej ponuky a
v prípade potreby zodpovie na všetky otázky, ktoré budú vznesené zúčastnenými
záujemcami a doplní
podkladové materiály.
c) Miesto a termín obhliadky
Materská škola Králová pri Senci, Kráľová pri Senci 329, 900 50 Králová pri Senci.
Termín obhliadky je možné si dohodnúť s kontaktnou osobou.
Informácie a podklady potrebné k vypracovaniu cenovej ponuka obdržia uchádzači od
verejného obstarávateľa na adrese uvedenej v bode a) tejto výzvy.
1

d) Miesto plnenia zákazky
Miestom poskytnutia služby predmetu zákazky Obec Králová pri Senci, Kráľová pri Senci
326, 900 50 Králová pri Senci.
d) Termín plnenia zákazky
Termín dodania predmetu zákazky je termín do 30. Septembra 2015.
f) Typ zmluvy
Na predmet zákazky verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o
dielo.
g) Vyhotovenie ponuky
Ponuka uchádzača musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom
rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej
techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty
tvoriace ponuku, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené
kópie, pokiaľ nie je určené inak. Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača. Ponuka uchádzača musí byť
vyhotovená tak, že všetky strany originálu ponuky musia byť parafované uchádzačom
alebo osobou/osobami, oprávnenými konať v mene uchádzača. Ponuka uchádzača
odporúčame vyhotoviť tak aby bola zviazaná vcelku bez možnosti svojvoľnej výmeny
jednotlivých častí (napríklad knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým
spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača,
rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou
a opatrený pečiatkou uchádzača a pod.), teda musí tvoriť jeden celok.
h) Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Uchádzač predloží v obálke ponuku v jednom origináli.
i) Jazyk ponuky
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v súlade s
§ 19 zákona.
i) Mena a ceny uvádzané v ponuke
Uchádzačom navrhovaná cena predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude
vyjadrená v mene EUR.
k) Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania, resp. prípadné zrušenie verejného obstarávania. Ponuky doručené na adresu
verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom
nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.
l) Termín a miesto predloženia cenovej ponuky
Ponuky sa predkladajú najneskôr do 14. augusta 2015 do 09.00 hod. osobne alebo poštou
v podateľni na adresu verejného obstarávateľa – Obecný úrad, Obec Králová pri Senci,
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Kráľová pri Senci 326, 900 50 Králová pri Senci. Na obálku je potrebné uviesť meno
a sídlo uchádzača a názov predmetu zákazky s poznámkou NEOTVÁRAŤ.
Predložené ponuky sa budú následne po ukončení termínu predkladania ponúk na uvedenej
adrese otvárať dňa 17. augusta 2015 o 17.00 hod. Otváranie obálok bude neverejné.
m) Obsah ponuky:
1. Identifikácia uchádzača (min.: názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, t.č., f.č. a e-mail)
2. Cena predmetu zákazky v € s DPH
3. Doklad – výpis z OR (overená kópia predmetného dokladu)
4. Čestné vyhlásenie uchádzača, že spĺňa podmienky osobného postavenia vo verejnom
obstarávaní podľa § 26 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), h), i) a j) a § 26a zákona.
5. Fotokópia preukazu o odpornej spôsobilosti.
6. Návrh zmluvy o dielo bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného
uchádzača.
n) Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Cenové ponuky budú vyhodnocované na základe určenia najnižšej navrhovanej ponúkanej
celkovej ceny uchádzačom. Na základe vyhodnotenia celkovej ceny bude stanovené
poradie všetkých uchádzačov. Úspešným uchádzačom v tomto verejnom obstarávaní sa
stane uchádzač, ktorý sa umiestni na prvom mieste za ponúkanú cenu predmetu zákazky
(najnižšia cena spolu je najlepšia).
o) Informácia o vyhodnotení ponúk
Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bude všetkým zúčastneným uchádzačom
písomne bezodkladne oznámený výsledok vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
p) Uzavretie zmluvného vzťahu
Z úspešným uchádzačom bude podpísaná objednávka na dodanie predmetu zákazky.
r) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a zúčastnenými uchádzačmi bude prebiehať
e-mailom. Ponuky na základe zadania verejného obstarávateľa sa budú predkladať
verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne v písomnej podobe. Verejný obstarávateľ
bude vyhodnocovať predkladané ponuky na predmet zákazky na základe stanoveného
kritéria. Informácia o úspešnosti ponúk zúčastnených uchádzačov bude verejným
obstarávateľom priebežne bezodkladne zasielaná poštou, e-mailom, resp. osobným
doručením.
V Kráľovej pri Senci, 30. júla 2015

JUDr. Dušan Šebok
Starosta Kráľová pri Senci
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