Obecný technický podnik Staškov, Ul. Jozefa Kronera č. 588, 023 53 Staškov
IČO: 47884355 DIČ: 2024125026
tel: 041/4302724, 0948 610 807 e-mail: otpstaskov@gmail.com

Adresát:

Váš list č. / zo dňa: - / Naše číslo:
Vybavuje: Palica Peter
Mobil:
041/4302724
Email:
otpstaskov@gmail.com

VEC:
Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác
pod názvom:
„Zateplenie na stavbe Stavebné úpravy prevádzkovej budovy pre účely DHZ Staškov“
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Očakávame, že sa procesu
verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný
predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou „ zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
ZVO) v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.
S pozdravom,

V Staškove dňa 18. 9. 2019
Podpis štatutára
Príloha: Výzva na predkladanie cenových ponúk
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VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
zákazka na uskutočnenie stavebných prác
podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
(ďalej len ako „ZVO“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
Názov verejného obstarávateľa: Obecný technický podnik Staškov
Sídlo: Ulica Jozefa Kronera 588,023 53 Staškov
Štatutár: Palica Peter – vedúci
IČO: 47884355
DIČ:
2024125026
IČ DPH: Nie sme platcovia DPH
Tel.:
041/4302724
Fax:
--------E-mail: otpstaskov@gmail.com
Internetová stránka: www.staskov.sk
Bankové spojenie: Prima banka, a. s.
Číslo účtu.:
7796432002/5600
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Ing. Milan Veselovský
Telefón:
0903 521 332
Email:
otpstaskov@gmail.com
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Michaela Urbaníková
Telefón:
041/4302724
Email:
otpstaskov@gmail.com

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný technický podnik Staškov, Ulica Jozefa
Kronera 588, 023 53 Staškov
Predmet obstarávania: „Zateplenie na stavbe Stavebné úpravy prevádzkovej budovy
pre účely DHZ Staškov“
3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
4. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
- Práca na realizácií zatepľovacieho systému s povrchovou úpravou 110,2m2
- Práca na realizácií sokla styrodur hr. 50 mm povrchová úprava marmolit 3,8 m2
- Dodávka, montáž a demontáž lešenia s podlažkami pre realizáciu 131,76m2
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 448,33 EUR bez DPH
6. Miesto dodania predmetu zákazky: Prevádzková budova pre účely DHZ Staškov
7. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
max do 31. 10. 2019
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8. Financovanie predmetu zákazky: z rozpočtu Obecného technického podniku Staškov
9. Lehota na predloženie ponuky: 23. 09. 2019 do 8.00 hod
- Spôsob predloženia ponuky: e-mailom na adresu otpstaskov@gmail.com
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: najnižšia cena s DPH
11. Pokyny na zostavenie ponuky:
- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v mene EUR,
- V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená
verejnému obstarávateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po
predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
je zmena alebo doplnenie ponúk vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb
a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhodnotení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty
na podávanie ponúk,
- obálka alebo email musí byť zreteľne označený nápisom: „Obstarávanie –
neotvárať!“, heslom obstarávania „Zateplenie na stavbe Stavebné úpravy
prevádzkovej budovy pre účely DHZ Staškov“
a. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: Protokoly o skúške,
Vyhlásenia o zhode, certifikáty na lešenie
b. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko 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.
c. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať podľa
určených kritérií)
d. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné
práce. výpis z obchodného registra, živnostenského alebo iného registra.
12. Otváranie ponúk: 23. 9. 2019 o 9:00 hod
13. Lehota viazanosti ponúk: do 31. 10. 2019
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy
o dielo ďalšie doklady:
- Doklad o oprávnení dodávať tovar napr. výpis z obchodného registra,
- Čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 písm. f)
- Čestné vyhlásenie uchádzača „konflikt záujmov“
- Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.
- S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo
- Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením Zmluvy o dielo,
verejný obstarávateľ môže uzatvoriť Zmluvu o dielo s ďalším uchádzačom v poradí.
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-

-

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

S úctou,
....................................................................
Dátum, podpis, pečiatka
Prílohy:
Príloha č.1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
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Príloha č. 1

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Názov zákazky:
Identifikačné údaje uchádzača:
Názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača:
E-mail kont. osoby:
Telefón kont. osoby:

P. č.

Položky predmetu obstarávania

MJ

Množstvo
MJ

Cena za všetky
MJ bez DPH

Výška DPH
20%
(za všetky MJ)

Cena celkom
vrátane DPH –
konečná cena
(za všetky MJ)

Práca na realizácií
zatepľovacieho systému
1.
s povrchovou úpravou
110,2m2
Práca na realizácií sokla
2.
styrodur hr. 50mm povrchová
úprava marmolit 3,8m2
Dodávka, montáž a demontáž
3.
lešenia s podlažkami pre
realizáciu 131,76m2
Cena celkom za celý predmet zákazky:
Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH
v ponuke na to upozorní.

Vyplnené dňa:

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača
meno, priezvisko štatutárneho
zástupcu uchádzača oprávneného
konať v záväzkových vzťahoch

5

