V ÝZ V A na predloženie cenovej ponuky
podľa §117 zákona z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.

Identifikácia zadávateľa:

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:

Obec Cabaj Čápor
Cabaj – Čápor 543, 951 17 Cabaj – Čápor
Ing. Jozef Ligač – starosta obce
IČO:00 307 785

Kontaktná osoba:
Kontaktné miesto:
Telefón:
E-mail:

Ing. Jozef Ligač, starosta obce
Obecný úrad Cabaj – Čápor 543
0905 457 207
obec@cabajcapor.sk

2.
3.
4.

Názov predmetu zákazky: „Strecha archívu OcÚ“
Druh zákazky: tovary, stavebné práce
Typ zmluvy: objednávka
Opis predmetu zákazky:
Obec v minulom roku zahájila rekonštrukciu budovy, v ktorej je umiestnný archív
a sklady. V tomto roku plánuje opraviť strechu v rozsahu prác a výmer podľa
prílohy.
Požadované práce:
- demontáž pôdovnej strešnej krytiny a latovania
- kontrola stavu krovu, jeho zrovnanie a spevnenie krokiev, vrátane dodávky
materiálu, výmena poškodených prvkov dreveného krovu (podľa predbežnej
obhliadky objednávateľom sa nepredpokladá)
- demontáž drevených ríms
- dodávka a montáž latovania, vrátane kontralatovania
- dodávka a montáž fólie pod strešnú krytinu
- dodávka a montáž plechovej strešnej krytiny, imitujúce keramickú alebo
betónovú škridlu, vrátane doplnkov v súlade s montážnymi pokynmi výrobcu
zvolenej krytine
- dodávka a montáž prvkov odkvapového systému
- zhotovenie strešných ríms z OSB dosiek, vrátane nosnej konštrukcie
a povrchovej úpravy úpravy tvrdeným polystyrénom, sieťkou a fasádnou
omietkou
Požadovaná je obhliadka stavby. Dodávateľ po obhliadke upozorní na prípané ďalšie
potrebnné a nevyhnutné práce.

5.

Miesto dodania: Obecný úrad Cabaj – Čápor č. 543

6.

Obhliadka miesta : povinná a odporúča sa absolvovať po predošlej dohode na e-mail :
obec@cabajcapor.sk resp. 0905457207, Do termínu na odovzdanie ponúk.

7.

Možnosť predloženia ponuky: na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je
rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú
položku v rámci predmetu zákazky.

8.

Variantné riešenie: neumožňuje sa

9.

Termín dodania: do 60 dní odo dňa vystavenia objednávky

10.

Lehota na predloženie ponúk: dňa: 16. septembra 2019 do 10:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obec Cabaj - Čápor
Sídlo: Obecný úrad Cabaj – Čápor, 951 17 Cabaj – Čápor 543

11.

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
Miesto, dátum a čas otvárania ponúk: 16. septembra 2019 o 11:00 hod., Obec
Cabaj - Čápor , sídlo: Obecný úrad Cabaj – Čápor, 951 17 Cabaj – Čápor 543

12.

Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §
32 ods. 1 písm. e) zákona o VO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o
oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazy (napr. výpis zo živnostenského registra alebo obchodného
registra, príp. iný ekvivalentný doklad) – postačí prostá fotokópia.
Hospodársky subjekt (HS) môže preukázať splnenie tejto podmienky účasti zápisom do
Zoznamu hospodárskych subjektov (tzn. ak je zapísaný v predmetnom zozname s
potrebnými údajmi nemusí predkladať žiadny doklad v ponuke).Verejný obstarávateľ
uzná aj rovnocenný zápis.
Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na súťaž, bude z verejného
obstarávania vylúčený.

13.

Požiadavky na spracovanie cenovej ponuky, obchodné a dodacie podmienky
a) Uchádzač predloží cenovú ponuku, kde celková cena bude vypracovaná v EUR s DPH
za predmet zákazky v súlade s bodom 4 tejto výzvy a bude zahŕňať všetky náklady
s predmetom plnenia ak nie je uvedené inak.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- cena v eurách bez DPH
- sadzba DPH v % a výška DPH v eurách
- cena celkom v eurách vrátane DPH
Ceny musia byť konečné a platné do lehoty dodania a fakturácie prác.
Posudzovaná bude celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Ak nie je
uchádzač platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v cenovej ponuke.
Zaokrúhľovanie položkových cien bude na 2 desatinné miesta.
b) Ponuku je potrebné predložiť v písomnej podobe a doručiť prostredníctvom pošty,
kuriérom alebo osobne najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej v bode 9 tejto výzvy.
Ponuka musí byť doručená v nepriehľadnom uzatvorenom obale (napr. nepriehľadná
obálka), ktorý musí byť označený údajmi:
Adresa verejného obstarávateľa: Obec Cabaj - Čápor
Sídlo: Obecný úrad Cabaj – Čápor, 951 17 Cabaj – Čápor 543
Adresa uchádzača (obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania)
Označenie: „Súťaž– neotvárať“
Heslo: „ARCHÍV“
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c) Fakturácia bude po dodaní tovarov. Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa doručenia.
Ostatné obchodné podmienky tu neupravené budú v návrhu Zmluvy, ktorý verejný
obstarávateľ zašle úspešnému uchádzačovi.
d) V prípade ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela z dôvodov na strane
Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05% Ceny diela za každý začatý deň ktorý je Zhotoviteľ v omeškaní. Zmluvná
pokuta nezahŕňa náhradu škody.
e) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov. Pri
omeškaní Objednávateľa s úhradou faktúry vystavenej Zhotoviteľom zaplatí
Objednávateľ Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za
každý kalendárny deň omeškania.
14.

Obsah ponuky
a) Cenová ponuka za predmet zákazky spracovaná podľa bodu 4 v súlade s bodom
14 tejto výzvy. Doklad bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača.
b) Doklad o oprávnení dodávať o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazy, napr.: výpis zo
živnostenského registra alebo obchodného registra, príp. iný ekvivalentný
doklad).
c) Prehlásenie, že rozsah prác je kompletný a dielo po ich realizácii bude plniť svoj
účel.

15. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena
(celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH)
16. Ďalšie informácie
a) Zadávateľ si vyhradzuje právo postup obstarávania zrušiť s uvedením dôvodu
a oboznámením uchádzačov.
b) Prípadné otázky môžete včas adresovať (najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk) písomne, odporúčame e-mailom na kontaktnú osobu v úvode
výzvy. Zodpovedané budú najneskôr nasledujúci deň odo dňa prijatia. Preferuje sa emailová forma komunikácie pre tento účel.
c) Zadávateľ si vyhradzuje právo na zmenu resp. doplnenie informácií uvedených v tejto
výzve najneskôr 2 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk).
d) Zadávateľ v prípade nejasností v cenových ponukách môže požiadať o vysvetlenie
resp. doplnenie ponúk. Uchádzač musí doručiť vysvetlenie resp. doplnenie do 2 prac.
dní odo dňa doručenia požiadavky. Vysvetlením ponuky nemôže prísť k jej zmene . Za
zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
e) Preferuje sa e-mailová forma komunikácie pre tento účel.
f) Všetky doklady v ponuke sa predkladajú ako originály alebo ich úradne overené kópie
ak nie je uvedené inak.
g) Uchádzači budú oboznámení s výsledkom verejného obstarávania do 5 kalendárnych
dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia ponúk.
h) Všetky náklady s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač.
i) Zadávateľ upozorňuje uchádzačov, že doručená ponuka môže byť zahrnutá do
vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam
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definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované
vo výzve na predloženie cenovej ponuky a bola predložená v lehote určenej vo výzve
na predloženie cenovej ponuky.
j) Ukončenie vyhodnotenia predložených ponúk bude do 10 kalendárnych dní odo dňa,
kedy uplynula lehota na predloženie ponúk. V odôvodnených prípadoch (napr. pri
vysvetľovaní ponuky a pod.) bude uvedená lehota primerane predĺžená.

V Cabaji –Čápore, 22. augusta 2019

Ing. Jozef Ligač
starosta obce
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