Obec Biskupice – Obecný úrad
 Biskupická cesta 61/132, 986 01 Biskupice
 047/43 81 815, Fax: 047/43 81 815
E-mail: obecbiskupice@gmail.com, obec@obecbiskupice.sk

________________________________________________________
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Obec Biskupice, 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, na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky:

„Požiarna zbrojnica v obci Biskupice – stavebné úpravy“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
Názov verejného obstarávateľa:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E-mail:
Web stránka:

Obec Biskupice
Obecný úrad Biskupice
Biskupická 61/132
986 01 Biskupice
Ing. Ladislav Noskó – starosta obce
00647985
2021097199
047/43 81 815
obecbiskupice@gmail.com
www.obecbiskupice.sk

2. Miesto predloženia / doručenia ponuky: Obec Biskupice
Obecný úrad Biskupice
Biskupická 61/132, 986 01 Biskupice
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Ing. Ladislav Noskó, starosta obce

4. Predmet obstarávania:
„Požiarna zbrojnica v obci Biskupice – stavebné úpravy“,
CPV kód:
45000000-7 – Stavebné práce
45321000-3 – Tepelnoizolačné práce
45216121-8 – Stavebné práce na objektoch hasičských staníc

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky
je realizácia stavby „Požiarna zbrojnica v obci Biskupice – stavebné úpravy“, v zmysle
projektovej dokumentácie, výkresov a zadania s výkazom výmer a podľa požiadaviek
verejného obstarávateľa (príloha).
7. Predpokladaná hodnota zákazky:

25 001,35 € bez DPH

8. Miesto dodania predmetu zákazky:

Obec Biskupice
Požiarna zbrojnica, s.č. 419, C KN 637/2,
k.ú. Biskupice

9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Všetky požadované práce musia byť ukončené najneskôr do 30.9.2020.
10. Financovanie predmetu zákazky:
Dotácia
zo
štátneho
rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a z rozpočtu
verejného obstarávateľa.
11. Lehota na predloženie ponúk:

16.07.2020, 11:30 hod.

12. Spôsob predloženia ponuky:
poštou alebo osobne
Ak sa ponuka doručuje osobne, musí byť doručená v pracovných dňoch od 8:00-12:00
hod., alebo od 13:00-16:00 hod., posledný deň lehoty na doručenie ponúk musí byť
ponuka doručená v čase od 8:00 do 11:30 hod.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
Celková zmluvná cena za predmet zákazky s DPH. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý
navrhne za realizáciu predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu s DPH.
14. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač urči cenu v ponuke v € bez DPH, DPH a s DPH. V prípade, že uchádzač nie
je platcom DPH, uvedie to vo svojej ponuke.
Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s
dodaním predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu
nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať
akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny
predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia
na základe na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so
zákonom o cenách.
Ponuka sa doručí v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže predložiť iba jednu
ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. Variantné riešenia sa
nepripúšťajú.

Ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke, na obálke ponuky musia byť uvedené
nasledovné údaje:
 adresa uvedená v bode 2 tejto výzvy,
 obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania,
 označenie heslom súťaže “Neotvárať – Požiarna zbrojnica v obci Biskupice
– stavebné úpravy“
Obálka s ponukou doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebude prijatá a
bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača (príloha),
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha - Formulár
na vypracovanie ponuky),
c. Čestné prehlásenie (príloha),
d. Ocenený výkaz výmer.
15. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
 Pokiaľ sú vo výkaze výmer uvedené výrobky konkrétnej značky, modelu,
uchádzač môže ponúknuť ekvivalentný výrobok, ktorý má identické alebo lepšie
technické parametre a úžitkové a kvalitatívne vlastnosti. Ponúknuté výrobky
musia spĺňať všetky príslušné technické normy, právne a bezpečnostné predpisy
týkajúce sa predmetných výrobkov.
 Uchádzač musí mať oprávnenie na uskutočnenie stavebných prác.
 Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu – potvrdí čestným vyhlásením.
 Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon
kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí
dotácie, medzi Poskytovateľom (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) a
Prijímateľom (Obec Biskupice) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a EU oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
 Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. týkajúce sa vyhláseného
postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované vo
výzve na predloženie ponúk sa riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o
verejnom obstarávaní.
 Zmluva o dielo bude podpísaná až po vykonaní všetkých úkonov spojených s
verejným obstarávaním a dodržaní požadovaných lehôt v zmysle zákona
343/2015 a nadobudne účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia
na webovej stránke verejného obstarávateľa.
 V prípade nesplnenia podmienok účasti alebo prekročenia predpokladanej ceny
zákazky uchádzačmi verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné
verejné obstarávanie.
 Verejný obstarávateľ môže vylúčiť uchádzača z procesu verejného obstarávania
ak uchádzač nesplní podmienky účasti, predloží neplatné doklady, nepredloží
požadované doklady alebo informácie alebo poskytne nepravdivé alebo
pozmenené informácie, ktoré nezodpovedajú skutočnosti.
 Všetky zmeny predmetu zákazky sa môžu robiť len so súhlasom verejného
obstarávateľa. Tieto zmeny nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu ani cenu
dodávok predmetu zákazky.




Verejný obstarávateľ vyžaduje poskytnúť záruku na dielo 60 mesiacov od
termínu odovzdania a prevzatia diela, na základe preberacieho protokolu.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na
výsledok verejného obstarávania.

V Biskupiciach, dňa 02.07.2020

...........................................................
Ing. Ladislav Noskó
starosta obce

Prílohy:
a.
b.
c.
d.
e.

Výzva na predloženie ponuky
Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 3 – Formulár na vypracovanie ponuky
Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia – Požiarna zbrojnica v obci Biskupice –
stavebné úpravy
f. Príloha č. 5 – Zadanie a výkaz výmer

