Obec Kamenín, Kamenín 641, 943 57 Kamenín, IČO : 00 308 960
Výzva na predloženie cenových ponuky
Obec Kamenín 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 žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Modemizácía odborných učební ZŠ Kamenín - Stavebné a elektroinštalačné práce“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa :

Obec Kamenín

Sídlo:

Kamenín 641, 943 57 Kamenín

Štatutárny zástupca:

Jozef Grman, starosta obce

IČO:

00 308 960

DIČ:

2021074011

Tel.:

+421 907844 787

E-mail:

obstaravanie@kamenin.sk

Internetová stránka:

www.kamenin.sk

Bankové spojenie:

VÚB banka, a.s.

Číslo účtu - IBAN:

SK14 0200 0000 0038 6322 0053

Kontaktná osoba k predmetu zákazky:

Jozef Grman

Osoba zodpovedná za VO:

Bc. Viola Holzhauserová

Kontakt:

obstaravanie@kamenin.sk

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Základná školaSándora Petófiho s vy u čov acím jazykom maďarským , 943 57 Kamenín 494.
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
4. Predmet obstarávania: (predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky)
Názov zákazky:

„ Modemizácía odborných učeb n í ZŠ Kamenín - Stavebné a elektroinštalačné práce“

Predmet zákazky:

Stavebné a elektro inštalačné práce

Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné a elektroinštalačné práce v rámci projektu „Modernizácia
dborných učebni ZŠ Kamenín, ktorých rozsah je podrobne uvedený v neocenenom výkaze
výmer, ktorý tvorí prilohu tejto výzvy.
Práce budú realizované v IKT u čebni, Biologickej učebni a Polytechnickej učebni.
Hlavný slovník CPV:

4521421 0-5 Stavebné práce naobjektoch základnýchškôl

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo (ZoD)
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky sú stavebné a elektroinštalačné práce v rámci projektu „Modernizácia
dborných učebni ZŠ Kamenín v rozsahu Výkaz výmervýkaze výmer, ktorý tvorí prilohu tejto
výzvy.
Práce budú realizované v IKT u čebni, Biologickej učebni a Polytechnickej učebni.

7. Predpokladaná hodnota zákazky:

16 416,66 EUR bez DPH

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto:
Základná školaSándora Petófiho s vy u čov acím jazykom
maďarským , 943 57 Kamenín 494.
Termín:
Do 2 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Do 2 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Predmetné VO nevyžaduje súťažné podklady. Kontaktná osoba verejného obstarávateľa
poskytne všetky potrebné informácie a vysvetlenia telefonicky resp. e-mailom.
11. Financovanie predmetu zákazky:
12. Lehota na predloženie ponuky:

Integrovaný regionálny opereračný program
25.03.2020 do 10:00 h

13. Spôsob predloženia ponuky:
Ponuku žiadame predložiť osobne alebo doporučene poštou najneskôr dňa 25. 03. 2020 do
10:00h na adresu verejného obstarávateľa:
Obecný úrad Kamenín 641, 943 57 Kamenín
Ponuku uchádzač predloží v uzavretej obálke s adresou verejného obstarávateľa
a s obchodným menom, IČO-m a adresou uchádzača. Uchádzač obálku označí: s heslom: ,,VO
– Stavebné práce - NEOTVÁRAŤ"
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

15. Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia
ponuky, možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,)
Ponuka bude jednoobálková a bude obsahovať:
a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.
1 písm. e) ZVO – musí byť oprávnený poskytovať práce, ktoré zodpovedajú predmetu
zákazky.
b) Referencie o zákazkách obdobného charakteru: uskutočňovanie stavebných
a elektroinštalačných prác
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
d) Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií:
1. Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR bez DPH, cena s DPH
2. Ak uchádzač nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí.
3. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke (zhotovenie,
doprava, montáž, likvidácia odpadu a pod.)
e) Príloha č. 2 – Výkaz výmer - ocenenný
Verejný obstarávateľ ďalej požaduje:
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. Fotokópia 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 (stačí fotokópia) v
prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom
sídle verejného obstarávateľa.
16. Otváranie ponúk:

25.03.2020 do 10:30 h

17. Postup pri otváraní ponúk:
Uchádzač môže zaslať svojho zástupcu na otváranie ponúk. Komisia prečíta v prítomnosti
zástupcov uchádzačov, meno firmy predkladajúcej ponuku a celkovú cenu predloženej ponuky
a následne požiada zástupcov uchádzačov o opustenie miestnosti v ktorej sa koná otváranie
ponúk.
18. Lehota viazanosti ponúk:

do dňa ukončenia a prevzatia diela zhotoviteľom

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

uvedené v bode 1 tejto výzvy
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20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
uviesť podľa predmetu obstarávania napr. od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ
požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:
- Doklad 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 (stačí fotokópia);
- Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy.
21. Oznámenie o výsledku:
Výsledok vyhodnotenia predložených cenových ponúk oznámi verejný obstarávateľ
uchádzačom písomne.
22. Doplňujúce informácie:
22.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk
v prípade, že navrhovaná ponuková cena výrazne prekročí predpokladanú hodnotu.
22.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo
obstarávanie zrušiť v prípade ak:
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených
v tejto výzve;
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
22.3 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto
verejnom obstarávaní.
Kamenín, dňa 11. 03. 2020
Spracovala: Bc. V. Holzhauserová

..........................................................
Jozef Grman, starosta obce

Prílohy:
Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.2 - Výkaz výmer
Príloha č.3 - Návrh Zmluvy o dielo
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