Obec Jasenové, 013 19 Jasenové 50
Telefón:
041 / 542 25 16

e-mail: obecjasenove@rajec.net
www.jasenove.sk

Vybavuje: Valéria Gažúrová

Dňa: 22.11.2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom
obstarávaní
Obec Jasenové týmto vykonáva prieskum trhu na stavebné práce, ktoré nie sú bežne
dostupné na trhu podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pre:
„Zateplenie prístavby budovy obecného úradu Jasenové, súp. č. 50“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie
Obec Jasenové
IČO:
00321346
Sídlo organizácie :
013 19 Jasenové 50
Internetová adresa:
www.jasenove.sk
Kontaktné miesto:
013 19 Jasenové 50
Kontaktné osoby:
Valéria Gažúrová – starostka obce
Telefón :
041/542 25 16
e-mail:
obecjasenove@rajec.net
2. Druh zákazky:
Zákazka podľa §117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
CPV: 45000000 -7 Stavebné práce
3. Názov zákazky: „Zateplenie prístavby budovy obecného úradu Jasenové, súp. č. 50“
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 100 159,25,- EUR bez DPH
5. Obsah predmetu zákazky:
• Obsahom predmetu zákazky je zateplenie prístavby budovy obecného úradu
Jaseňové, súp. č. 50“ podľa špecifikácie podľa Prílohy č.1, ktorá je pre uchádzačov
záväzná.
• V Prílohe č. 1 je uvedená aj špecifikácia objektu: Zariadenie kuchyne. Tento objekt je
v rámci zákazky nerelevantný a uchádzači ho nebudú naceňovať.
• Ak sa v zadaní zákazky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom

predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími
parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy
preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov.
O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
• Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po
predchádzajúcej dohode so starostkou obce.
• Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie
diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas
realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené
formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre
zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
• Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o
oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo
iného relevantného registra).
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ (Program rozvoja
vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, výzva č. 22/PRV/2017).
• Uchádzač je povinný skontrolovať si povinnosť zápisu do registra partnerov
verejného sektora (aktuálne platné limity: v prípade jednorazového plnenia ide o limit
nad 100.000 eur, v prípade opakujúceho sa plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad
250.000 eur, limity sa posudzujú vrátane DPH).
• V rámci verejného obstarávania sa uplatňuje sociálny aspekt. Minimálny rozsah:
- uchádzač pri vypracovávaní ponuky musí brať do úvahy povinnosti týkajúce sa
ochrany práce a pracovných podmienok,
- uchádzač v prípade navyšovania svojich kapacít pre realizáciu tejto zákazky, sa v
realizačnej zmluve zaviaže, že zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky, ak to bude možné.
6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú: splatnosť faktúr 14 dní
7. Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač je povinný predložiť cenovú ponuku
v zmysle podmienok tejto výzvy.
8. Lehota a podmienky na predkladanie ponúk:
➢ Lehota na predkladanie ponúk : do 29.11.2017 do 9:00 hod.
1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla
verejného obstarávateľa .
2. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku poštou alebo osobne , vloží ponuku do
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
➢ adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy
➢ adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
➢ označenie „verejná súťaž - neotvárať“, označenie heslom verejnej súťaže
„Zateplenie budovy“

3. Obsah ponuky:
a. Sprievodný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača.
b. Návrh na plnenie kritérií podľa Prílohy č.2.
c. Ocenený výkaz výmer s podpisom oprávnenej osoby.
9. Kritériá na hodnotenie ponúk:
1.
Kritérium: najnižšia konečná cena
2.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na to v ponuke upozorní verejného
obstarávateľa.
3.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
10. Vyhodnocovanie ponúk:
➢ dňa 29.11.2017

Valéria Gažúrová
starostka obce

