Druh verejného obstarávania : Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
Verejný obstarávateľ :
OBEC Hybe
Stavba :
Oprava budovy kultúrneho domu v Hybiach

Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre verejného obstarávateľa v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. zákona
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len
Zákon), na zákazku, ktorá v zmysle §2 ods.5 písm. o) Zákona nie je bežne dostupná na trhu a
v súlade s §5 ods.4 Zákona je definovaná ako zákazka s nízkou hodnotou na dodanie
stavebných prác, ktorej postup zabezpečenia je definovaný v § 117 Zákona
Č j. : 540/2016

1.

V Hybiach 06.09.2016

Verejný obstarávateľ: Obec Hybe
Sídlo organizácie :
Obecný úrad, Hybe č. 2, 032 31 Hybe
Zastúpená :
Martin Piovarči, starosta obce
E – mail :
hybe@hybe.sk
Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach :
zmluvných aj technických : Martin Piovarči,, starosta obce

2. Druh zákazky : zákazka na dodanie stavebných prác. Výsledkom prieskumu bude
zmluva s peňažným plnením. Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie predmetu
zákazky.
CPV kód : 45 212 000-6
Kategória: Stavebné práce na stavbe budov pre kultúru
3. Názov zákazky s nízkou hodnotou : Oprava budovy kultúrneho domu v Hybiach
4. Miesto stavby: intravilán obce Hybe, objekt kultúrneho domu súp. č.350
5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania bez variantných riešení.
Predpokladaná cena zákazky: cena bez DPH je v rozsahu od 17 tis.€ do 21 tis. €.
6. Opis predmetu zákazky – jedná sa o udržiavacie stavebné práce, spočívajúce vo výmene
strešnej krytiny na pôvodnej streche kultúrneho domu v Hybiach.
Rozsah prác je definovaný v Prílohe č. 1, tejto výzvy. Obec Hybe tam oproti pôvodnému
rozsahu prác, ktoré špecifikovala na základe ohliadok s potenciálnymi dodávateľmi pre
zistenie predpokladanej ceny doplnila položku zachytávače snehu, ktoré je potrebné
navrhnúť na daný typ strechy a krytiny. V prípade, že uchádzač použije iný typ krytiny,
musia jej vlastnosti spĺňať technické parametre navrhovanej krytiny.
7. Obhliadka miesta: v prípade dodania predmetu zákazky ohliadku miesta stavby verejný
obstarávateľ neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku. Výdavky spojené s
touto obhliadkou budú na ťarchu uchádzača. Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem
o vykonanie ohliadky miesta stavby je kontaktnou osobou starosta obce p. Martin
Piovarči, tel. kontakt : 0905 292 55
8. Spôsob predloženia ponuky :
Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky predloži iba jednu cenovú ponuku.
Ponuky sa predkladajú v písomnej forme, podpísaná uchádzačom ako samostatná príloha
emailu, poštou alebo osobne v súlade s prílohou č.1, tejto výzvy. Ponuku je potrebné
doručiť na adresu alebo email : hybe@hybe.sk
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Druh verejného obstarávania : Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
Verejný obstarávateľ :
OBEC Hybe
Stavba :
Oprava budovy kultúrneho domu v Hybiach

Adresa doručenia :

Obec Hybe, Obecný úrad, Hybe 2, 032 02 Hybe

9. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
Návrh ceny podľa vzoru prílohy č.1. t.j. cena musí byť uvedená bez DPH, DPH20% a
s DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v cenovej ponuke. V cenovej ponuke
uvedie uchádzač aj telefonický a emailový kontakt, cenová ponuka musí byť podpísaná
uchádzačom
10. Zdroj finančných prostriedkov : Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov
obce Hybe a z príspevku Ministerstva financií SR. Verejný obstarávateľ môže poskytnúť
na stavebné práce preddavok vo výške do 5.000,-€ .
11. Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky : 15 kalendárnych dní, v termíne
do 31.10.2016.
12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlo ich uplatnenia:
Vyhodnotenie vykoná starosta obce a jediným kritériom je cena.
Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky bez
DPH a pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane
DPH.
13. Zmluvný vzťah – po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom odoslané oznámenie
o výsledku vyhodnotenia. Výsledok prieskumu trhu bude uzavretie zmluvy s úspešným
uchádzačom. Verejný obstarávateľ odošle návrh zmluvy o dielo úspešnému uchádzačovi
na pripomienkovanie a starosta obce dohodne s úspešným uchádzačom podpis zmluvy.
Termín začatia stavebných prác : do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
14. Platnosť ponuky uchádzača je stanovená do 31.10.2016.

.....................................................
Martin Piovarči, starosta obce
Príloha výzvy:
1) Príloha č. 1 – Identifikačné údaje a cenová ponuka – návrh
Predpoklad – Harmonogram prieskumu trhu a trvanie zmluvy :
a.) Verejné obstarávanie: 09/2016
b.) Doručenie výzvy min. trom uchádzačom na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa
elektronickými prostriedkami a zverejnenie výzvy na web stránke obce: 06.09.2016
c.) Predloženie ponuky: do 12.09.2016 do 11.00 hod.
d.) Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk - neverejné – predpoklad : 12.09.2016, 13.00 hod.
e.) Oznámenie výsledkov všetkým uchádzačom emailom : do 13.09.2016
f.) Rokovanie o podpise zmluvy o dielo : predpoklad do 14.09.2016
g.) Dodanie stavby : do 15 kalendárnych dní, do 31.10.2016
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