Obec Nová Bošáca, Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca

Výzva na predloženie ponuky
Obec Nová Bošáca, 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
„Zmena dokončenej stavby - zatepľovanie budovy KD v Novej Bošáci“
– úprava a doplnenie existujúcej projektovej dokumentácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Nová Bošáca
Sídlo: Nová Bošáca 79, 913 08 Nová Bošáca
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Žucha – starosta obce
IČO: 00311839
DIČ: 2021079819
IČ DPH: nie je platcom DPH
Tel.: 0902405053
E-mail: jan.zucha@nova-bosaca.dcom.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s., Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu.: SK74 5600 0000 0058 4483 9001
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931 (areál
SAD), 945 01 Komárno
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Vojtech Valkó, tel: 0915 33 44 16,
valko@epicpartner.sk
4. Predmet obstarávania: Predmetom obstarávania je úprava a doplnenie existujúcej
projektovej dokumentácie.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky je
dopracovanie projektovej dokumentácie na obecnú budovu : kultúrny dom a obecný úrad,
dopracovanie projektovej dokumentácie za účelom splnenia energetickej triedy A1.
Projektová dokumentácia bude predložená na požiadanie v požadovanom formáte.
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 15 229,67 EUR bez DPH
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obec Nová Bošáca
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Lehota na dodanie vypracovanej projektovej dokumentácie je 10 pracovných dní od prevzatia
objednávky.
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Každý záujemca bude mať
možnosť prezrieť si daný objekt a na základe toho vypracovať svoju cenovú ponuku. Pre
obhliadky na mieste je kontaktnou osobou Ing. Ján Žucha – starosta obce.
11. Financovanie predmetu zákazky: Operačný program Kvalita životného prostredia
12. Lehota na predloženie ponuky: 16.12.2016 do 9:00 hod.
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13. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo emailom na vyššie uvedené kontaktné
adresy na predloženie/doručenie ponúk a kontaknej osoby pre dané verejné obstarávanie.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH. Pravidlo uplatnenia
kritéria vyhodnotenia ponúk: poradový systém. Ponuke s najnižšou celkovou cenou
predmetu zákazky bude priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie, atď.
Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky
sa stanú neúspešnými ponukami.
15. Pokyny na zostavenie ponuky a podmienky účasti: Ponuka musí byť predložená 1x
v písomnej podobe v slovenskom jazyku. Na obálke musí byť jednoznačne označený celý
názov uchádzača ako aj verejného obstarávateľa a oznaženie „SÚŤAŽ-neotvárať“.
Uchádzačom sa neumožňuje predkladať variantné riešenie. Požadujeme, aby ponuka
obsahovala nasledovné doklady a údaje, potvrdzujúce splnenie podmienok účasti:
a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ
DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b) 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) v prípade, že
uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného
obstarávateľa.
c) Zoznamom dodávok tovaru (vyhotovené projektové dokumentácie) za
predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien,
lehôt dodania a odberateľov. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov alebo od
záujemcov nasledujúcu minimálnu úroveň:
 Každý uchádzač uvedie v zozname minimálne 10 vyhotovených projektových
dokumentácií, pričom aspoň jedna projektová dokumentácia musí byť v rovnakej,
alebo vyššej hodnote, ako je predpokladaná hodnota zákazky.
16. Otváranie ponúk: EPIC Partner a.s., Bratislavská cesta 4931 (areál SAD), 945 01 Komárno,
16.12.2016 do 10:00 hod.
17. Postup pri otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom
totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo
výpisu zo živnostenského registra (fyzická osoba - podnikateľ), resp. výpisu z obchodného
registra (právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom
registri). Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, originálom alebo
úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského registra,
resp. výpisu z obchodného registra a originálom plnej moci uchádzača (alebo jej úradne
overenou kópiou) na zastupovanie.
18. Lehota viazanosti ponúk: 31. 12. 2016
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Vojtech Valkó – osoba
splnomocnená na výkon VO
20. Podmienky týkajúce sa zmluvy: Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria
vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
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Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma.
Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného obstarávania bude
uzavretie zmluvy podľa § 269 ods. 2 obchodného zákonníka. Verejný obstarávateľ vyzve
úspešného uchádzača na rokovanie o uzavretí zmluvy. Navrhovaný rozsah a špecifikácia
predmetu zákazky predložená uchádzačom podľa bodu 8 tejto výzvy a celková cena
predmetu zákazky výzvy budú prílohami uzavretej zmluvy.
21. Ostatné požiadavky: Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný
obstarávateľ je v zmysle zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zák. č. 211/2000 Z. z
o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy v
centrálnom registri zmlúv a dokumentov v profile podľa § 117 zákona 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní v aktuálnom znení. Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ
musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
22. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky: Verejný obstarávateľ môže
zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto výzve.
 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené .

S úctou,

v.r. Mgr. Vojtech Valkó
.........................................................
Splnomocnená osoba na výkon VO
V Komárne dňa 08. 12. 2016
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