Výzva na predloženie ponuky.
Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Zborov, 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
Projektová dokumentácia - ,, Rozšírenie MŠ Zborov - prestavba “
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Zborov
Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov
Štatutárny zástupca: Ján Lukáč
IČO:

00 322 741

DIČ:

2020624804

IČ DPH:

Neplatca DPH

Tel.:

+421/54/479 83 06

Fax:

+421/54/479 86 07

E-mail:

info@zborov.sk

Internetová stránka: www.zborov.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
Číslo účtu.:

SK46 0200 0000 0000 0072 6522

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Tomášikova 2511/11, 05801 Poprad

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Stanislav Strapec

4.

Predmet obstarávania: Projektová dokumentácia na predmet zákazky - ,, Rozšírenie MŠ Zborov prestavba “

5.

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

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom je spracovanie
projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby vyššie uvedeného projektu

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 17 833,33 - € bez DPH

8.

Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Zborov, Lesná 10, 086 33 Zborov

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Dĺžka
spracovania projektovej dokumentácie v rozsahu realizačnej dokumentácie bude dohodnutá v
zmluve o dielo po predložení cenových ponúk a ich následnom vyhodnotení.
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10. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov
EU: Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program, Kód výzvy: IROP-PO2-SC2212016-10 a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nebude
poskytovať zálohy a preddavky.
11. Lehota na predloženie ponuky: Ponuky je potrebné predložiť do 23.05.2017 do 16.00 hod.
12. Spôsob predloženia ponuky: mailom (na email: sutaz2017@gmail.com), osobne,
prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Každá ponuka
bude vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou ponukou –
najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto a ďalším v poradí budú
priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny.
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú.
Verejny obstaravatel' takuto cenovu ponuku prljme a ostatnym uchadzacom oznami, ze v procese
verejneho obstaravania neuspeli.
14. Pokyny na zostavenie ponuky: Uchádzač predloží cenovú ponuku v slovenskom alebo českom
jazyku verejnému obstarávatel'ovi v zalepenej obalke s označením: "Ponuka: sút'až -neotvárať'" a
s označením heslom sút'aže Projektová dokumentácia ,, Rozšírenie MŠ Zborov - prestavba“.
Navrhovaná zmluvná cena musí byt' stanovená podl'a zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov a vyhlasky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cenovú ponuku uchádzač uvedie v
členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. Ak ucádzač nie je platcom DPH,
uvedie navrhovanú zmluvnu cenu celkom v EUR. Na skutocnost', že nie je platcom DPH upozorní
v ponuke označením "Nie som platcom DPH" a v cenovej ponuke uvedie konečnú cenu.
Miesto predkladania ponúk: Tomášikova 2511/11, 05801 Poprad.
Variantné riešenie: Neumožňuje sa predlozit' variantne riesenie. Rozdelenie plnenia zakazky:
Predmet zakazky nie je rozdelený na časti. Ponuku je potrebné predložit' na celý predmet zákazky.
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu
zákazky:
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.

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať
podľa určených kritérií)

c.

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).

15. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk je neverejné a uskutoční sa dňa 23.05.2017 o 18.00 hod. v
Poprade, Tomášikova 2511/11, 05801 Poprad.
16. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.
17. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2017
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Erik Žuffa,
tel.č.:0911905137 , email: erikzuffa13@gmail.com
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejny obstaravatel' bude pred podpisom Zmluvy požadovat' od úspešneho uchádzača d'alšie
doklady::
-

Doklad o oprávnení poskytovať službu. 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.
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S úctou,

Poprad, 16.05.2017
Stanislav Strapec
splnomocnenec
Prílohy:
Príloha č.1 - „vzor Zmluvy“
Príloha č.2 – Návrh na plnenie kritérií
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