Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Futbalové šatne - inžinierske siete
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Terchová
IČO 00321699

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Sv. Cyrila a Metoda 96, 01306 Terchová, SK
Kontaktná osoba Ing.František Kadaš, 0903 528 113, kadas@terchova.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky:

Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: 21835,10 € bez DPH
Predpokl. obdobie do 31.12.2022
realizácie:
Lehota na predkladanie do 15.3.2021 do 12:00
ponúk:
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/vyzva/c6-lFRF99MWbBJeLPu1ZU-E
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Opis zákazky
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce

Všeobecný opis zákazky

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce "Futbalové šatne - inžinierske siete". Zákazka pozostavá z troch
častí:
1. - Elektrická prípojka
2. - Vodovodná prípojka
3. - Kanalizáčna prípojka
Uchádzači predložia vyplnené výkazy-výmery co cenovej ponuky:
Zadanie - FŠ-Terchova - Inžinierske siete - Elektrická prípojka.xls
Zadanie - FŠ-Terchova - FK - Inžinierske siete - Vodovodná prípojka.xls
Zadanie - FŠ-Terchova FK - Inžinierske siete - Kanalizáčna prípojka.xls
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 21835,10 EUR.
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len
„ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre,
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako samostatnú prílohu „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy
pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v
takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ mohol jednoznačne pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet

alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výzvy na predkladanie pomúk. Pokiaľ uchádzač takúto
prílohu nepredloží , má sa za to, že nemá v úmysle ponúkať ekvivalentný výrobok.
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s prednostom OCÚ - 0903 528 113.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V
prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby
celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnené
dokumenty so všetkými položkami:
Zadanie - FŠ-Terchova - Inžinierske siete - Elektrická prípojka.xls
Zadanie - FŠ-Terchova - FK - Inžinierske siete - Vodovodná prípojka.xls
Zadanie - FŠ-Terchova FK - Inžinierske siete - Kanalizáčna prípojka.xls

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce a dotačných zdrojov , formou bezhotovostného platobného styku na základe
vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na
práce verejný obstarávateľ neposkytuje.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2022.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže
písomne alebo elektronicky formou emailu požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej
cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky.
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 15.3.2021 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 17.3. 2021 do
12:00 hod.
Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : Zmluva o dielo - predloží úspešný uchádzač.

Položky zákazky
P.Č.
1
2
3

Názov položky / Špecifikácia
Elektrická prípojka

Množstvo
1,0 celok

Zadanie - FŠ-Terchova - Inžinierske siete - Elektrická prípojka.xls
Vodovodná prípojka

1,0 celok

Zadanie - FŠ-Terchova - FK - Inžinierske siete - Vodovodná prípojka.xls
Kanalizačná prípojka
Zadanie - FŠ-Terchova FK - Inžinierske siete - Kanalizáčna prípojka

Prílohy ku zákazke

1,0 celok

Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke

Typ

Veľkosť

Zadanie - FŠ-Terchova - Inžinierske siete - Elektrická prípojka.xls

Iné

57 kB

Zadanie - FŠ-Terchova - FK - Inžinierske siete - Vodovodná prípojka.xls

Iné

55 kB

Zadanie - FŠ-Terchova FK - Inžinierske siete - Kanalizáčna prípojka.xls

Iné

55 kB

