Obec Spišské Hanušovce
Obecný úrad 059 04 Spišské Hanušovce 97
Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
OcU-340/2019

Vybavuje /
Ing. Dudžák
0902899518

Spišské Hanušovce
16.9.2019

Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou
Obec Spišské Hanušovce ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou
hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), dovoľuje vyzvať na predloženie
ponuky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Spišské Hanušovce
IČO: 00326551
DIČ: 2020697294
Sídlo: 059 04 Spišské Hanušovce č. 97
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Dudžák, starosta
Telefón: 052/4181421
e-mail: starosta@spisskehanusovce.sk
2. Názov zákazky:

Rekonštrukcia vnútorných priestorov a vytvorenie hygienických zariadení v kultúrnom dome
Spišské Hanušovce
3. Druh predmetu obstarávania: stavebné práce
4. Kód CPV: 45200000
5. Predpokladaná hodnota zákazky : 43 288,17 € bez DPH
6. Financovanie predmetu zákazky: rozpočet obce
7. Výstup verejného obstarávania: zmluva o dielo
8. Podrobný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky stavebné práce na rekonštrukcii vnútorných priestorov a vytvorení hygienických
zariadení v kultúrnom dome Spišské Hanušovce v zmysle Projektovej dokumentácie vypracovanej
projektantom Ing. Jozefom Trebuňom. v septembri 2019. Rekonštrukcia zahŕňa v zmysle výkazu
výmer:
- búracie a demontážne práce,
- vybudovanie základovej dosky a inštalácia odpadového potrubia a vodovodných rozvodov
- vytvorenie vnútorných nosných stien
- nosné konštrukcie z drevených trámov a OSB dosiek hrúbky 25 mm,
- inštalácia hydroizolácie
- vybudovanie keramickej dlažby a keramických obkladov,
- zateplenie stropu nad kotolňou a hygienickými zariadeniami,
- osadenie 2 pisoárov, a 5 ks WC, 5 umývadiel.
- inštalácia vzduchotechniky,
- nové vnútorné omietky v plánovanej kateringovej miestnosti, obklady a dlažba
- osadenie dverných otvorov a dverí
9. Miesto dodania predmetu zákazky:
Budova kultúrneho domu, obec Spišské Hanušovce
10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Najneskôr do 31.03. 2020

11. Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Projektová dokumentácia, výkaz výmer
12. Lehota na predloženie ponuky:
30.09.2019 do 13:00 hod.
13. Miesto predlženia ponuky:
Ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1 tejto Výzvy.
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa
15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
1. Cena za dielo „Rekonštrukcia vnútorných priestorov a vytvorenie hygienických zariadení
v kultúrnom dome Spišské Hanušovce“ celkom v EUR bez DPH
Predmetné kritérium musí byť stanovené ako najnižšia navrhovaná cena za dielo celkom v EUR bez
DPH –vyplnený výkaz výmer
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovných kritérií a na základe
nasledovných pravidiel ich uplatnenia:
Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému
verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný
vzťah/ktorému verejný obstarávateľ zašle objednávku.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, s
informáciou, že neuspeli a s uvedením dôvodu. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade
neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a
doručením ponuky.
16. Pokyny na zostavenie ponuky:
Požadujeme predloženie ponuky písomne v listinnej forme v uzatvorenej obálke, v súlade
s požiadavkami uvedenými v tejto výzve, pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Obálku označte textom „Neotvárať – ZsNH – Hygienické zariadenia“.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala:
a) Identifikačné údaje uchádzača
b) Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk. Navrhnutá cena nesmie byť
vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, t.j. 163 948,88 € bez DPH.
c) Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (Výpis z obchodného registra)
17. Otváranie ponúk: 02. 10. 2019 o 14:00 v Obecnom úrade Spišské Hanušovce
18. Postup pri otváraní ponúk: Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý doručil
cenovú ponuku
19. Lehota viazanosti ponúk: 30. 09. 2019
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Jozef Dudžák, starosta obce
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
V ponuke predložte nasledovné doklady a dokumenty:
1) Čestné vyhlásenie, ktorým preukážete, že ste oprávnený dodávať požadovaný predmet
zákazky a/alebo spĺňate iné požiadavky verejného obstarávateľa na technickú alebo odbornú
spôsobilosť (uvedú sa príslušné požiadavky na technickú alebo odbornú spôsobilosť), pričom
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi iba
úspešný uchádzač v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
2) Čestné vyhlásenie, ktorým preukážete, že nemáte uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
3) Cenová ponuka – ocenený výkaz výmer
4) Podpísaný a vyplnený návrh zmluvných podmienok v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy
5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky.
Príloha:
1. Návrh zmluvných podmienok
2. Výkaz Výmer

3. Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na vyžiadanie uchádzača
S pozdravom

Ing. Jozef Dudžák
starosta obce

