OBEC SELCE
962 51 SELCE
Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky
Stavebné práce – „Výmena okien a dverí na dome smútku“
(zákazka s nízkou hodnotou)
podľa § 117 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov / Obchodné meno: Obec Selce
Sídlo: Obecný úrad č. 1, 962 51
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Šulcová, starostka obce
IČO: 00 647 641
DIČ: 2021120299
Telefón.: +421 905 714 327
E-mail: maria.sulcova@gmail.com
Internetová stránka: www.obecselce.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., ex. Krupina
Číslo účtu.: 16128412/0200
IBAN: SK 44 0200 0000 0000 1612 8412
2. Predmet zákazky
Názov predmetu zákazky Stavebné práce – „Výmena okien a dverí na dome smútku.“
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je výmena existujúcich drevených okien (6
ks) a vchodových dverí (1 ks) z dôvodu ich nefunkčnosti a neplnenia si účelu z dôvodu
opotrebovania a veku.
Predpokladaný rozsah prác:
Okrem bežných prác súvisiacich s výmenou okien a dverí (dodávka a osadenie) musia
byť v prácach zahrnuté aj murárske práce a inštalácia vonkajších a vnútorných
parapiet a vnútorných žalúzii. Do murárskych prác sa ráta aj s výmurovkou v oknách
nad obkladom v interieri – cca 5-10 cm.
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
a) E-mailová adresa uvedená v bode 1. tejto výzvy - v prípade predloženia ponuky
elektronicky (e-mailom)
b) Adresa sídla verejného obstarávateľa uvedená v bode 1. tejto výzvy - v prípade
predloženia ponuky poštou/kuriérom, alebo osobne v uzavretom nepriehľadnom obale, na
ktorom budú uvedené obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania uchádzača a heslo:
„VO –Výmena okien a dverí na dome smútku v obci Selce - NEOTVÁRAŤ!“.
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Mária Šulcová, starostka obce (tel.:
+41 905 714 327),

4. Predmet obstarávania:
a) predmet a názov zákazky: Uskutočnenie stavebných prác na stavbe Dom smútku Selce prístavba
b) kód CPV: 45000000-7 Stavené práce
c) stručný opis zákazky: Stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky, budú realizované
v Dome smútku so súpisným číslom 99 umiestnená na parcele KN-C č. 1028/2. Zákazka
zahŕňa aj odvoz a likvidáciu odpadu súvisiaceho so zhotovením diela s doložením dokladov
podľa § 19 ods. 1 písm. j) zákona NR SR č. 223/2011 Z.z. o odpadoch v aktuálnom znení
preukazujúce spôsob nakladania s odpadom.
Rieši výmenu okien, vstupných - sú v zlom technickom stave - na jestvujúcej požiarnej
zbrojnici.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje au vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku
ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo upozornenie:
a) V prípade, ak má uchádzač povinnosť byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora
(ďalej aj len „register“) v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, táto povinnosť musí byť
splnená pred podpisom tejto zmluvy. Uchádzač musí spĺňať podmienku byť zapísaný v
registri aj počas celého trvania zmluvy.
b) Verejný obstarávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 ZoVO odstúpiť od zmluvy, ak uchádzač
nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri alebo ak bol vymazaný z registra, v prípade
ak zákon o registri partnerov takýto zápis predpokladá.
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Je kvalitatívne i
kvantitatívne podrobne uvedený v prílohách č. 1 a 2
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 5 050 € s DPH. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo neprijať ponuku, pokiaľ ponuka uchádzača bude vyššia, ako je predpokladaná hodnota
predmetu zákazky.
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
a) miesto dodania predmetu zákazky: Dom smútku so súpisným číslom 99 umiestnená na
parcele KN-C č. 1029/2, katastrálne územie Selce. Budova je majetkom obce Selce.
b) termín dodania predmetu zákazky: do 28.10.2018.
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
a) odovzdanie staveniska - do 3 dní od účinnosti Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo je platná
dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.
b) začiatok uskutočňovania stavebných prác – 10/2018
c) ukončenie stavebných prác a vypratanie staveniska - najneskôr 28.10. 2018
d) trvanie zmluvy – do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie ponuky:
a) Poskytuje verejný obstarávateľ záujemcom bezodplane v elektronickej forme ich
umiestnením na svojom webe na adrese: http://www.obecselce.sk
b) Sú súčasťou výzvy ako jej prílohy:

- Príloha č. 1 a 2 Výkaz výmer
c) Do lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 12. umožňuje verejný obstarávateľ obhliadku
miesta uskutočnenia prác záujemcom, po dohode s osobou určenou pre styk so záujemcami a
uchádzačmi.
11. Financovanie predmetu zákazky:
a) Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a dotácie
získanej zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
b) Verejný obstarávateľ uhradí cenu za dielo na základe faktúr obsahujúcich všetky náležitosti
v zmysle zákona o účtovníctve
Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený
oprávnenou osobou verejného obstarávateľa.
c) Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným
platobným stykom. Splatnosť faktúry je 15 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému
obstarávateľovi.
d) Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
12. Lehota na predloženie ponuky: 28.9.2018 do 15.00 hod. Na ponuky
predložené/doručené po tejto lehote nebude verejný obstarávateľ prihliadať.
13. Spôsob predloženia ponuky:
a) V prípade predloženia ponuky elektronicky (e-mailom) – na e-mailovú adresu uvedenú v
bode 1. tejto výzvy
b) V prípade predloženia ponuky poštou/kuriérom, alebo osobne – na adresu sídla verejného
obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy v uzavretom nepriehľadnom obale, na ktorom
budú uvedené obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania uchádzača a heslo: „VO –
Výmena okien a dverí na dome smútku – NEOTVÁRAŤ!“.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
a) najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
a) obsah ponuky: ponuka musí pozostávať z nasledujúcich dokladov:
Rozpočet (ocenený Výkaz výmer) – uchádzač vypracuje na základe vzoru uvedeného ako
príloha č. 1 a 2 výzvy
Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky – verejný
obstarávateľ nepožaduje predložiť v prípade uchádzačov zo Slovenskej republiky, tieto
skutočnosti overí cez verejne dostupné informácie uvedené v obchodnom registri, alebo
živnostenskom registri.
b) jazyk ponuky: Uchádzač vypracuje a predloží ponuku v slovenskom jazyku. Ak je
ponuka, doklad alebo dokument tvoriaci súčasť ponuky vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do slovenského jazyka; to neplatí pre ponuky,
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Všetky doklady uvedené v písm. a) tohto
bodu výzvy musia byť podpísané štatutárom uchádzača alebo osobou, ktorá je oprávnená
konať za štatutára; v takomto prípade musí byť súčasťou ponuky aj splnomocnenie pre túto
osobu.
c) forma ponuky: Uchádzač môže ponuku predložiť v:
- listinnej forme poštou/kuriérom, alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy.

- elektronickej forme e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy. V tomto
prípade uchádzač doklady podľa písm. a) a b) tohto bodu výzvy zašle ako súbory vo
formate .pdf.
d) počet vyhotovení: V prípade predloženia ponuky poštou/kuriérom, alebo osobne uchádzač
predloží ponuku v listinnej podobe v jednom originálnom vyhotovení
e) spôsob označenia ponuky: V prípade predloženia ponuky poštou/kuriérom, alebo osobne
predloží uchádzač ponuku v uzavretom nepriehľadnom obale, na ktorom budú uvedené jeho
obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania a heslo: „VO –Výmena okien a dverí na
dome smútku – NEOTVÁRAŤ!“
f) prípustnosť variantných riešení: Nepripúšťa sa
g) rozdelenie zákazky na časti: Neuplatňuje sa.
16. Otváranie ponúk:
a) dátum a čas: 28.09. 2018 od 16.00 hod.
b) miesto: Kancelária Obecného úradu Selce (sídlo: Selce č. 1, 962 51).
17. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné. Verejný obstarávateľ umožní
účasť na otváraní ponúk iba štatutárom uchádzačov alebo osobám, ktoré sú poverené konať za
štatutára. V takomto prípade je táto osoba povinná predložiť verejnému obstarávateľovi
relevantný doklad.
18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2018.
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Mária Šulcová, starostka
obce; mobil: +41 905 714 327.
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami,
resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v iných dokumentoch poskytnutých
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať v
slovenskom jazyku (príp. českom jazyku) výlučne elektronickou formou na e-mail adresu
uvedenú v bode 1. tejto výzvy.
b) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.
c) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zákazku v prípade predloženia len jednej
cenovej ponuky alebo, ak žiadna z predložených ponúk nebude spĺňať podmienky uvedené v
tejto výzve.
S úctou
.........................................................
Mgr. Mária Šulcová, starostka
Prílohy:
Príloha č. 1 a 2 Výkaz výmer

