Obec Zatín
Hlavná 241/45, 076 53 Zatín

Výzva na predloženie ponuky

Obec Zatín, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „
“Kultúrny dom a obecný úrad v obci Zatín – realizácia ústredného kúrenia“

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Zatín
Sídlo: Hlavná 241/45, 076 53 Zatín
Štatutárny zástupca: Mikuláš Kukó, starosta obce
IČO:
00332151
DIČ:
2020730657
Tel.:
0907 588 586
E-mail: ocuzatin@centrum.sk

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obecný úrad Zatín, Hlavná 241/45, 076 53 Zatín

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mikuláš Kukó, starosta obce

4.

Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je realizácia zdroja tepla a rozvodov ÚK pre kultúrny dom a obecný úrad
v obci Zatín.
Jedná sa o nasledovné práce:
- montáž tepelného čerpadla vzduch/voda a plynového kondenzačného kotla a príslušenstva,
- montáž rozvodov ÚK, vykurovacích telies a radiátorových armatúr.
Demontáž jestvujúceho plynového kotla, vrátane komína a príslušenstva kotolne, oceľových
rozvodov ÚK, vrátane článkových vykurovacích telies a radiátorových armatúr realizuje obec Zatín.
Názov zákazky: Kultúrny dom a obecný úrad v obci Zatín – realizácia ústredného kúrenia

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo uzavretá v zmysle
§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Presná špecifikácia požadovaných stavebných prác je v priloženom zadaní s výkazom/výmer
a v technickej správe.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 60 071,45 Eur bez DPH

8.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Kultúrny dom a obecný úrad v obci Zatín

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Realizácia do 15.12.2020

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú súčasťou výzvy
11. Financovanie predmetu zákazky: zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov
12. Lehota na predloženie ponuky: 30.10.2020 do 12:00 hod. na adresu: Obecný úrad Zatín,
Hlavná 241/45, 076 53 Zatín
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13. Spôsob predloženia ponuky:
Ponuky sa predkladajú elektronicky na adresu: ocuzatin@centrum.sk s označením ponuky :
„Kultúrny dom a obecný úrad v obci Zatín – realizácia ústredného kúrenia“.
Ak bude ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebude zaradená do
vyhodnotenia.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponukovú cenu za celý predmet zákazky v Eur s DPH.
Ponuky sa zoradia podľa cien za predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od
najnižšej ponúknutej ceny po najvyššiu ponúknutú cenu.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet zákazky najnižšiu
cenu.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku elektronicky ako scan originálu dokladov a dokumentov.
Doklady a dokumenty vyhotovené uchádzačom musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať v mene uchádzača.
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu
zákazky:
a.

Identifikačné údaje uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, krycí list rozpočtu
podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, vrátane prílohy:
oceneného výkazu výmer podľa prílohy č. 2 - Zadanie s výkazom výmer;

16. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní zákazky:
Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a nesmú sa u neho
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
– Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, že uchádzač je oprávnený dodávať
tovar v rozsahu predmetu zákazky overí verejný obstarávateľ cez verejný Obchodný register na
adrese www.orsr.sk, resp. Živnostenský register na adrese www.zrsr.sk,
- Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že uchádzač nemá uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu overí verejný obstarávateľ z registra osôb so
zákazom účasti vo verejnom obstarávaní na adrese www.uvo.gov.sk.
- Vylúčenie konfliktu záujmov podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO skúma verejný obstarávateľ počas
procesu verejného obstarávania
Pre nesplnenie niektorých z uvedených podmienok účasti ponuka uchádzača nebude zaradená do
vyhodnotenia ponúk.
Oznámenie o nezaradení ponuky do vyhodnotenie ponúk bude oznámené uchádzačovi
neodkladne s odôvodnením nezaradenia ponuky do vyhodnotenia.
17. Postup po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk::
Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocujú z hľadiska splnenia podmienok
účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača, ktorý predložil ponuku, o vysvetlenie resp.
doplnenie ponuky.
Verejný obstarávateľ nezaradí ponuku uchádzača do vyhodnotenia, ak uchádzač v stanovenom
termíne nedoručí vysvetlenie resp. doplnenie ponuky.
Oznámenie o nezaradení ponuky do vyhodnotenie ponúk bude oznámené uchádzačovi
neodkladne s odôvodnením nezaradenia ponuky do vyhodnotenia.
18. Lehota viazanosti ponúk: 31.11.2020
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19. Minimálne obchodné podmienky
19.1.Predmet zmluvy: podľa bodu 4 a 6 tejto výzvy
19.2.Termín realizácie:
Realizácia do 15.12.2020
19.3.Zmluvná cena:
 Cena bude stanovená v Eurách na dve desatinné miesta v zložení: cena spolu bez DPH,
sadzba a výška DPH, cena vrátane DPH
 Cena bude stanovená na základe oceneného zadania s výkazom výmer podľa prílohy tejto
výzvy.
 Zmluvná cena bude stanovená ako cena pevná, konečná a nemenná.
19.4.Platobné podmienky:
 Preddavky na účely úhrady ceny alebo jej časti sa neposkytujú.
 Objednávateľ uhradí dodávateľovi cenu za dielo na základe riadne vystavenej faktúry.
 Povinnou prílohou faktúry Dodávateľa bude krycí list čerpania a stavebným dozorom
odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok.
 Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla.
 Faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
19.5.Realizácia stavby:
 Dodávateľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa
zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky
platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach,
zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, príslušné Slovenské
technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a
o zmenách a doplnení niektorých zákonov,
 Zabudovaný stavebný materiál musí byť dokladovaný certifikátmi v zmysle zákona č.
264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obce.
Vzájomné vzťahy zmluvných strán nevymenované v týchto obchodných podmienkach sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi SR.
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
20.1. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk bude doručené uchádzačom do 10 dní odo dňa
lehoty na predkladanie cenových ponúk .
20.2. Podľa § 117 ods. 5 ZVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý
nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
20.3. Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom návrh zmluvy
podľa bodu 5 a bodu 19 tejto výzvy.
S úctou,

Mikuláš Kukó, starosta obce

Prílohy:
Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 2 – Zadanie s Výkazom/výmer
Príloha č. 3 – Technická správa
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