Výzva na predloženie ponuky

Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 064 41 Ľubotín
Č. j. OCU-0197/2017-001
Obec Ľubotín, 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 na zákazku v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky: „Projektová dokumentácia - Budovanie a modernizácia odborných
učební ZŠ s MŠ Ľubotín - služba“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Ľubotín
Sídlo: Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Havrila
IČO: 00330035
DIČ: 2020698680
Tel.: +421 428 39 01; 0903 613 128
Fax: +421 492 13 11
E-mail: obeclubotin@stonline.sk
Internetová stránka: www.lubotin.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
BIC (SWIFT): SUBASKBX
IBAN: SK55 0200 0000 0000 1312 1602
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Ľubotín, Na rovni 302/12, 064 41 Ľubotín;
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: zamestnanec podateľne OcÚ;
4. Predmet obstarávania: zákazka „Projektová dokumentácia - Budovanie a modernizácia
odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín“ - služba;
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: zmluva o dielo;
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): predmetom zákazky je
vypracovanie projektovej dokumentácie pre Obec Ľubotín. Náklady stavby sú plánované vo
výške 25 892,39 EUR (s DPH). Podrobný opis zákazky je v dokumente „Opis predmetu
zákazky“, ktorý je prílohou č. 1 tejto výzvy (príloha je aj na http://www.lubotin.sk/verejnesutaze-a-vyzvy/);
Hlavný slovník: 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby,
71320000-7 - Inžinierske projektovanie, 71313420-5- Environmentálne normy pre stavby,
71300000-1 Inžinierske služby, 71250000-5- Architektonické a inžinierske služby a dozor;
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 761,60 EUR bez DPH;
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obecný úrad Ľubotín, Na rovni 302/12,
do 09.06.2017;
9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou tejto výzvy;
obhliadka objektu, ktorý je predmetom zákazy, je nutná; obhliadka je možná po dohode so
štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa, resp. riaditeľa ZŠ s MŠ Ľubotín, Školská 2;
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10. Financovanie predmetu zákazky: predmet zákazky bude financovaný s vlastných
prostriedkov verejného obstarávateľa a nenávratného finančného príspevku poskytnutého v
rámci OP Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2014 – 2020.
11. Lehota na predloženie ponuky: 15.05.2017 do 13:00 hod.; ponuky doručené verejnému
obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú vyhodnocované;
12. Spôsob predloženia ponuky: elektronicky, alebo poštou, resp. kuriérom na adresu uvedenú
v bode 1. alebo osobne do podateľne Obecného úradu Ľubotín;
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: vyhodnocovať sa budú iba ponuky, ktoré splnili všetky podmienky a požiadavky
verejného obstarávateľa stanovené v tejto výzve; tieto ponuky budú ďalej hodnotené
kvalitatívne podľa jediného kritéria – najnižšia cena s DPH (cena celkom) za dodanie
predmetu zákazky;
14. Pokyny na zostavenie ponuky:
- ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku,
- navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov;
- uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR;
- navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta; ak uchádzač určí jeho
ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého
desatinného čísla je číslica 0; ak uchádzač určí cenu na viac desatinných miest ako na
dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných
pravidiel o zaokrúhľovaní (t.j. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor);
- ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
o navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
o výška a sadzba DPH,
o navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH;
- ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom, na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní;
- uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži;
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Cenovú ponuku v písomnej podobe predloženú na priloženom formulári „Formulár
cenovej ponuky“, ktorý je prílohou č. 2 tejto výzvy (editovateľná forma prílohy je na
http://www.lubotin.sk/verejne-sutaze-a-vyzvy/ );
b. Identifikačné údaje uchádzača - minimálne v rozsahu: obchodné meno a sídlo
uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, web stránka, bankové spojenie,
č. účtu (IBAN),
c.

Fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať predmetnú službu - alebo kópiu dokladu
o zapísaní do zoznamu podnikateľov; autorizačné osvedčenie podľa zákona č.
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších prepisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov;

15. Hodnotenie ponúk: 15.05.2017 o 13:30 hod. v budove Obecného úradu Ľubotín, Na rovni
302/12;
16. Lehota viazanosti ponúk do: 19.05.2017
17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Jozef Havrila, starosta obce,
kontakt - 0903 613 128; obeclubotin@stonline.sk
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a. informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ zašle mailom,
poštou, alebo doručí osobne v termíne do 5 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia
predložených ponúk;
b. od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy
požadovať predložiť návrh Zmluvy v súlade s bodom 5 tejto výzvy podľa vzoru, ktorý
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je prílohou č. 3 tejto výzvy (editovateľná
http://www.lubotin.sk/verejne-sutaze-a-vyzvy/ );
c.

forma

prílohy

je

na

verejný obstarávateľ si vymedzuje neprijať žiadnu z predložených ponúk, ak nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa, resp. predložené
obchodné podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa;

d. uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu,
obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve aj jej prílohách;
e. rozdelenie predmetu zákazky nie je prípustné;
f.

neumožňuje sa predložiť variantné riešenie, ak súčasťou ponuky bude aj variantné
riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť,
akoby nebolo predložené;

g. uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku;
h. uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku - verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je
súčasne členom skupiny dodávateľov.
V Ľubotíne 09.05.2017
S úctou,

Ing. Jozef Havrila
starosta obce
Prílohy:
1. Opis predmetu zákazky
2. Formulár cenovej ponuky
3. Zmluva o dielo - vzor
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