OBEC ILIAŠOVCE
Obecný úrad č. 231, 053 11 Iliašovce,
okr. Spišská Nová Ves
tel.: 053/429 86 17, fax : 053/429 86 18, e-mail: ocuiliasovce@stonline.sk
v Iliašovciach, 23.01.2014

Vec: Výzva na predloženie ponuky zákazky na uskutočnenie stavebných prác zhotovenie stavebného diela: „Iliašovce Kultúrny dom“
Obec Iliašovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods.1 písm.b) zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na verejné obstarávanie
zákazkyna uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela: „Iliašovce
Kultúrny dom“ v zmysle § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní, týmto vyzýva
oprávnených zhotoviteľov stavebných prác (potencionálnych záujemcov) na predloženie
ponuky pre daný predmet zákazky.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods.1 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní:
Obec Iliašovce
Adresa: Iliašovce 231, 053 11 Smižany
Zastúpený: Mgr. Ladislavom Grondžákom, starostom obce
IČO: 00329185
DIČ: 2020717710
IČ pre daň: Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.
č. ú.: 3410404001/5600
Tel.: 053 4298617
Mobil: 0911 650195
Fax: 053 4298618
E-mail: ocuiliasovce@stonline.sk
Internetová stránka: www.iliasovce.obecnyurad.eu

2.

Predmet obstarávania: predmetom obstarávania je výber zhotoviteľa zákazky na
uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela: „Iliašovce Kultúrny
dom“.

3.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluvy o dielo

4.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): predmetom
obstarávania je výber zhotoviteľa zákazky na uskutočnenie stavebných prác zhotovenie stavebného diela: „Iliašovce Kultúrny dom“.
Projekt rieši realizáciu stavebných úprav existujúceho objektu v obci Iliašovce, objekt je
vo vlastníctve objednávateľa – Obec Iliašovce. Zámerom obce je zmodernizovať
existujúci objekt a to rekonštrukciou fasády objektu, rekonštrukciou odvodňovacie
systému, rekonštrukciou podláh a sociálnych zariadení. Podrobný opis

predmetu zákazky je uvedený vo výkaze výmer na ocenenie, ktoré sú súčasťou výzvy.
Predmet zákazky je delený na dve ucelené časti.
Časť 1. zahŕňa rekonštrukčné práce na fasáde a na odvodňovacom systéme objektu:
- SO 01 – Fasáda
- SO 02 - Výmena okapových žľabov a zvodov
Časť 2. zahŕňa rekonštrukčné práce realizované vo vnútri objektu – rekonštrukcia
podláh spoločenskej sály a rekonštrukcia sociálnych zariadení:
- SO 03 - Rekonštrukcia podláh - spoločenská sála
- SO 04 - Rekonštrukcia sociálnych zariadení
Delenie je navrhnuté tak, aby realizácia jednotlivých častí bola možná bez obmedzenia
a závislosti na ukončení druhej časti zákazky.
5.

Predpokladaná hodnota zákazky: 29 502,93 € bez DPH (pre časť 1. – 12 502,52 €
bez DPH, pre časť 2. – 17 000,41 € bez DPH).

6.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: intravilán obce Iliašovce, p.č. 402
k.ú. Iliašovce

7.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie
zmluvy: uskutočnenie prác do 5 mesiacov po doručení výzvy verejného obstarávateľa
na zahájenie prác – obce Iliašovce – predpoklad 04/2014.

8.

Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú súčasťou výzvy

9.

Financovanie predmetu zákazky: z finančných prostriedkov verejného
obstarávateľa resp. z iných zdrojov poskytnutých verejnému obstarávateľovi.

10. Lehota na predloženie ponuky: 03.02.2014 do 11:00 hod.
11. Miesto predloženia ponuky: ponuku doručiť na adresu verejného obstarávateľa
uvedenú v bode 1. tejto výzvy.
12. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob
hodnotenia ponúk: kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena, t.j. ponuková
cena v € vrátane DPH resp. konečná cena pre neplatcov DPH za celý predmet zákazky
spolu = 100%. Najnižšia ponuková cena spolu v porovnaní s ponukovými cenami
všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, bude podklad pre určenie úspešného
uchádzača.
14. Pokyny na zostavenie ponuky:
- na celý predmet zákazky alebo na ktorúkoľvek časť zákazky v originálnom
vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii, pokiaľ nie je v texte súťažných
podkladov uvedené inak, že postačuje fotokópia - v 1 (jednom) vyhotovení;
- v písomnej (listinnej) forme;
- v štátnom jazyku (slovenskom) alebo v českom jazyku. Uchádzači so sídlom mimo
územia SR alebo ČR musia ponuku predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musí
byť preložená do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v jej obsahu, rozhodujúci je
preklad v štátnom jazyku;
- poštou alebo osobne, v lehote na predkladanie ponúk;

-

rozdelenie predmetu zákazky na časti sa umožňuje – viď prerozdelenie zákazky
v bode 4 tejto výzvy;
v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta
podnikania uchádzača s označením „súťaž - NEOTVÁRAŤ“ a s heslom súťaže: „KD
Iliašovce“ (bez rozdielu, či uchádzač v obale predkloží ponuku pre časť 1., pre časť
2. alebo pre obe časti)

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady, dokumenty a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ,
IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.)
s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie
predloženia.
b) Fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu
resp.uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra a to aj v prípade, že
uchádzač predkladá ponuku na základe zverejnenia na webovom sídle verejného
obstarávateľa.
Doklady, dokumenty a údaje uvedené v písmenách a) a b) uchádzač predloží v ponuke
bez rozdielu, či predkladá ponuku pre časť 1., pre časť 2. alebo pre obe časti.
c) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk pre časť 1. –
v zmysle vzoru Návrhu plnenia kritérií – ocenený výkaz výmer, ktorý je prílohou č.1
tejto výzvy.
d) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk pre časť 2. –
v zmysle vzoru Návrhu plnenia kritérií – ocenený výkaz výmer, ktorý je prílohou č.2
tejto výzvy.
e) Potvrdenie uchádzača o obsahu ponuky (či uchádzač predkladá ponuku pre
časť 1., pre časť 2 alebo pre obe časti) - v zmysle vzoru, ktorý je prílohou č.3 tejto
výzvy.
Doklady, dokumenty a údaje uvedené v písmenách c) až e) uchádzač predloží v
ponuke podľa toho, či predkladá ponuku pre časť 1., pre časť 2. alebo pre obe časti.
15. Otváranie ponúk: 03.02.2014 o 13:30 hod v kancelárii p. starostu, adresa je
uvedená v bode 1. tejto výzvy.
16. Postup pri otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a to
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním písomne poverenej osobe. Uchádzač
(fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická
osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o
oprávnení podnikať; poverený zástupca uchádzača predloží splnomocnenie na
zastupovanie.
17. Lehota viazanosti ponúk: 31.05.2014
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: starosta obce, kontaktné
údaje sú uvedené v bode 1. tejto výzvy.

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Od úspešného uchádzača bude
verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy Návrh Zmluvy o dielo na každú
časť predmetu zákazky samostatne a to aj v prípade, že pre obe časti bude úspešným
úchádzačom jeden uchádzač.
Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok.
20. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
Za účelom obhliadky verejný obstarávateľ sprístupní objekt Kultúrneho domu
záujemcom dňa 29.01.2014 v čase od 13:30 do 14:30 hod.
S úctou

....................................................
Mgr. Ladislav Grondžák
starosta obce
Prílohy:

-

Príloha č.1: Vzor návrhu na plnenie kritérií (výkaz výmer pre časť 1.)
Príloha č.2: Vzor návrhu na plnenie kritérií (výkaz výmer pre časť 2.)
Príloha č.3: Vzor potvrdenia o predložení ponuky

