Obec Bohdanovce, Bohdanovce l42,044 16 Bohdanovce

Yýzlla

na predloŽenie cenovej ponuky pre potreby prieskumu trhu
určenia predpokladanej hodnoty zákazlry
určenia dodávatelh predmetu zákazky

-

-

podťa § 117 zilkonač.343120|5 Z. z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoqých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,ZVO").

Názov

-

stavebné práce:
,oZrrýšenie kapacity MS formou prístavby spálne pre deti"
1.

zát<azky

Obstarávatel'podl'a § 7 ods.
Názov: Obec Bohdanovce

1 písm. b)ZYa.

Sídlo: Bohdanovce 142,044

16 Bohdanovce

rčo: 0033239s5

Zastúpený: Marta Gamrátová

Telefón:

0905 911 30ó

Elektronická pošta: bohdanovcemt@azet. sk

Zástupca verejného obstarávatelh (kontaktná osoba):
Názov: Ing. Darina Čižmarová-LD.PARTNER

ICO: 46635475

§ídlo: Laborecká 6, O40 1l Košice
Kontaktná osoba: Ing. Darina ČiZmarová
Telefón: 0907 910 433
Elektronickr{ pošta: darkal S@centrum. sk

2,
3.

Druh zákazkyz stavebné práce

Zmluva: Zmluva o dielo bude uzaworená v znysle § 536 a nasl. Zákona ě. 5t3I1991Zb,
Obchodný zá{<onník (ďalej aj ,,Zmlwď'). Konkrétne plnenie bude podťa podmienok zmluvy,
ktoráje Pdlohou č. 5 tejto Výzvv,

4. Opis predmetu

zákazky:

Projektová dokumentacia rieši vytvorenia nového priestoru pre nerušený popoludňajšíspanok
detí umiestnených v MS. Pdstavbou spalne sa zlepšídodržavanie zásad hygreny pri stolovaní

hlavne bude umožnený nerušený popoludňajšíspanok deť. Zqýšia sa možnosti vyuátia
herní na Účely výcho,rno - edukačnéhoproce§u v plnej mierg zabezpeči sa štandardný
priestor na stravovanie, zlepŠia sa podmienlry pre personal MŠ,
a

Viac je uvedené v súhrnej technickej správe, ktorá je v prílohe č. 1.

5.

Predpokladaná hodnota zákazky: bude určená na základe predložených ponúk
Verejný obstarávateť v tomto bode uvádza, že predpokladaná hodnota zákazl<y nie je určená
nacenením predmetu zákazky odborne spósobilou osobou, ale bude určená na zál,Jade
predložených ponúk, ako priemer troch cenových ponúk.

6. Miesto dodania predmetu obstarávania:
obec Bohdanovce

Obec tsoltdanovce, Bohclatlovce l42, a44 1ó [lolrdantlvce

7. Zaradenie predmetu obstarávania * Spoločný slovník CPV
45000000-7- Stavebné práve

8. Rozsah predmetu obstarávania:
Stavebné práce. Podrobný opis predmetu je uvedený v technickej správe a ýkaze rlýmer,
ktoré sú súčasťouwnv a woria pdlohu č. 1.
9. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:

Nm tx] ÁNo

t

]

Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
10.

Možnost' predloženia variantných riešení:

NIE
Ak

ÁNo t]

tx]

súčasťouponuky uchádzača bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie

zaradené do vyhodnotenia a nebude brané do úvahy.
11. Trvanie

zmluvy a realizácia predmetu zákazky:

dielo:

Trvanie zmluvy o
6 mesiacov
Termín začattarealizácie do 3 dní od prevzatia staveniska
Termín ukončenia realizácie: do 24 týždňov od prevzaúa staveniska

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastqých zdrojov a zo zdrojov Úradu podpredsedu vlády
SR pre investície a informatizáciu.
12.

13.

V

Komunikácia:

tomto po§fupe zadávania zél<azky bude verejný obstarávateť pri komunikácii so
záujemcamiluchádzačmi posfupovať v súlade s § 20 ZVO, Komunikácia medzi verejným
obstarávateťom a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňované prostredníctvom elektronic\ých
prostriedkov, tak ako je uvedené v tejto výzve. Adresa na komunikáciu je darkalS@centrum.sk.
Vysvetlbvanie:
Poskytovanie vysvetlení sa bude uskutočňovaťpísomne prostredníctvom elektronických
prostriedkov. V pdpade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve
v lehote na predloženie cenovej ponuky podťa bodu 16 tejto qýzvy, m6že záujemca poáadať

14.

verejného obstarávateťa o ich vysvetlenie, na kontaktnú adresu zásfupcu verejného obstarávateťa
uvedenú vbode
tejto výzvy, najneskdr v deň predchádzajúci poslednému dňu lehoty na
predkladanie ponúk do 15:00 hod..

l

Obec Bohdanovce, Bohdan

15.

Podmienky účastiuchádzačov:

sa t 1

nevyžadujú

1)
2)

ov

ce

sa

vyžadujú

l,

42 o

0

44 16 Bohdanovce

tX]

Podmienka účastiosobného postavenia podťa § 32 ods.
Podmienka účastiosobného postavenia podťa § 32 ods.

l písm. e) ZVO,
l písm. 0 ZVO.

Lehota na predkladanie ponúk a otváranie ponúk:
Lehota na predHadanie ponúk je do: 10.07.2020 do 10:00 hod. (piatok). Owaranie ponúk sa
uskutočnídňa 10.07.2020 o 16:00 hod. v zasadačke Obce Bohdanovce, bez účastiuchádiačov.

16.

Adresa a miesto, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Ponuku, ktorá bude obsahovať naleátosti podťa bodu 19 wzvv doručíuchádzač poštou, osobne,
alebo kuriérom vlehote na predkladanie ponúk podťa bodu 16 tejto qýzvy na adresu verejného
obstarávateťa: Obec Bohdanovce, Bohdanovce l42,044 16 Bohdanovce _ podateťňa.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: adresu verejného obstarávateťa, adresu
uchádzaČa, oznaČenie ,rNeotvárať" a označenie heslom zikazky: ,,Zqýšenie kapacity MŠ
formou prístavby spálne pre detí'. Rozhodujúci je dátum doručenia.

17.

18.

l.

trftitérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnřšia celková cena, vyjadrená ako celková
cena v EUR s DPH za zhotovenie celého predmefu zát<azky.

2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej pdslušného poradia podt'a
posudzovaných údajov uvedených vjednotlivých ponukách, {ýkajúcich sa najnižšejcelkovej
ceny (v EUR s DPH).
3. Poradie uchádzačov sa určíporovnaním vý§{y navrhnutých ponukoqých celkoqých cien
vyjadrených v EUR s DPH, navrhnutých v jednotlivých ponukách uchádiačov. Úspe-šný bude
ten uchádzač, kto4ý navrhol vo svojej ponuke zacelý predmet zéů<azky najnižšiuce]kovú cenu
s DpH a splnil podmienku účastistanovenú a uvedenú v tejto výzve.
UchádzaČom navrhovaná zrrrluvná celková cena za zlrotovenie požadovaného predmetu
zil<azky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene euro s DPH.
4. V Ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky nevyhnutné náklady uchádzača na áotovenie
celého Predmefu zákazl<y. V pdpade, žeuchádzačbude úspešný,nebude akceptovaný žiadny
narok uchádzaČa na zmenu ponukovej ceny zdóvodu chYb aopomenutí jeho predtým
uvedených povinností.
5. Navrhovaná cena musí byť stanovená podťa zákonaNR SR č. 18/1996 Z. z. ocenách v znení
neskorŠÍchpredpisov v anení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.
6. Ak uchádzač nie je platiteťom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, t. j. celkovu cenu v
EUR s DPH. Na skutočnosť,že nie je platiteťom DPH, upozorní v ponuke,
19. Obsah ponuky:

DoHad Preukazujúci splnenie podmienky účastiosobného postavenia podťa 32 ods. l písm.
§
e) ZVO spósobom súladným s § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (kópia alebo Óriginál doHadu), alebo
spósobom súladným s § 152 ods. 1 ZYO;
2. Doklad Preukazujúci splnenie podmienky účastiosobného po§tavenia podťa 32, ods. 1,
§
1.

- pdloha č. 4
3. Návrh cenovej ponuky podfa

písm. f)

pdlohy č. 2 tejto

výny;

Obec Bohdanovce, Bohdanovce t42r044 t6 Bohdanovce
4. Nacenený výkaz qýmer tejto qýzvy tvoriaci predmet zž,/r;azky wátane súhrnnéhokrycieho listu

a rekapitulácie, opatr9ný podpisom oprávneného zásfupcu uchádzača, v súlade s poiiadavkami
verejného obstarávateťa podťa pdlohy č. 1 tejto výzvy;
5. Udaje o všet§ých subdodávateťoch, ktod sa budú podieťať na plnení predmetu zákazky v

rozsahu Údajov: Hodnota plnenia vyjadrena v € z ponukovej cený rreamet plnenia,
Identifilračné Wj' subdodávateťa v rozsalm: meno a prienisla/obchofué meno,' adresa
Pobytu/sídlo, IČO/Ů*tum narodenia, Identifitračné údoj" o osobe oprávnenej konať za
subdodávateťa v rozsahu meno a priezvislr,o, adresa pobytu, dátum narodeiia;
V PdPade ak uchiádzačovi v čase predloženia ponuky áadny subdodávatet známy nie jq
PredloŽÍ uchádzaČ Cestné vyhlásenie, že v čase predloženia ponuky mu áadny subóodávaáf
známy nie je.
6. Vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávaniaziů<az}ry
- pdloha č. 3.
7. Podpísaný Návrh Zmluvy o dielo konateťom spoločnosti pdloha č. 5.
-

20.

rnformácia

o

vyhradení zákazky pre chránenó dielne alebo chránené pracoviská:

Nevyhradená.
21.

Uplynutie lehoty viazanosti ponúkl
Do dátumu: 31.03.2021

22.

ĎaBie informácie verejného obstarávatelra:

1. Obstarávateť si w|rradzuje právo zrušiť tento po§tup zadávamaziů<azl<y v sulade s 57 ods. 2
§
ZYO (zmena okolnosti, za ktoqých sa vyhlásil poitup). V tomto pdpade ,u .o^ioi.
každý
objektívny pdpad, pre ktoqý nemožno od verejného Óbstarávateťá p-oZadovať, aby v tomá
Postupe zadávania zákazky pokračoval, najmá ak sa zistilo porušenie Zvo, ktoié -á d.bo by
mohlo mať zásadný vplyv na qýsledok verejného obstarávania, alebo pdpad, ak predložŇ
cenové PonukY s DPH u vŠet§ých uchádzačov prekročili limit disponiUitnir.t irnančných

zdrojov verejného obstarávatel'a určeqých na financovanie predmefu ,ax^*.
2. UchádzaČ m6Že PredloŽenú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať spáť do uplynutia
lehotY Podťa bodu 16 tejto qí/zvy. Doplnenie, zínenu atebo spáť vzatie pónuky je áožné
vYkonať odvolaním póvodnej ponul_<y na, základe písomnej áadosti uciadzačá doručenej
elektroniclqými prostriedkami na kontaktnú adresu zástupcu verejného obstarávatel,a
Podťabodu 1 tejto výzvy, podpísanej uchádzačom alebo Ósobou oirávnenou konať za
uchádzaČa. DoplnenÚ, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiťv lehote na
Predkladanie Ponúk podťa bodu 16 a na koniaktnú aáresu záfficu verejného obstarávateťa
t9jto
Po uplynutí lehoty na predkladanie pomř nie je umožnené
Podťa bodu
posfupovať podťa tohto bodu.

l

Ýzw

23. Obhliadka miesta plnenia:

Verejný obstarávatef neorganizuje obhliadku miesta plnenia. Uchádzač si móže obhliadnuť
stav kedYkolŤek Priamo na mieste, pdpadne po dohóde so starostkou obce Bohdanovce
na
telefónnom čísleuvedenom v bode 1 tejto Výzvy.
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Obec Bohdanovce, Bohdanovce t42,044 t6 Bohdanovce

24. Jazyk ponukyl

Doručovanédoklady, dokumenty, celá ponuka, doklady a dokumenty v ponuke a písomnosti
musia byť vyhotovené v štátnom ja"yku. Ak je čokolVek podťa predchádzajúcej vety
vyhotovené v cudzom ja"yku, predkladá sa spolu sjeho uradným preHadom do štátneho
jazyka; to neplať pre vyhotovené v českom ja"vku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je uradný preklad do šátneho jaryka.
25.

Konflikt záujmov:
Verejný obstarávateť je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania
záÚ<azlry nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu
hospodárskej súťažealebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzana v tomto verejnom obstarávaní.

V pdpade identifikovania existencie konfliknl záujmov kedykoltek v tomto posfupe
zadávaŇa zál<azky verejným obstarávateťom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná
nápravu pre jeho odstrálrenie. Opatreniami podťa prvej vety sú najmá vylúčenie
zainteresovanej osoby zprocesu pdpravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zál<azky
alebo Úprava jej povinností a zodpovednosti s ciel'om zabri,rrriť pretrvávaniu konfliktu
záujmov. V pdpade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnýmiopatreniami,
vylúČiverejný obstarávateť v súlade s ustanovením § 40 ods, 6 písm. f) ZVO uchádzača,
ktorého sa konflikt záujmov rýku ztohto postupu zadávani a záů<az}<y.
26.

Elektronická aukcia:

Váťadom na charakter predmetu
nebude aplikovaná.

W

zák<azky, ktoqým

V Košiciach, dňa: 29.06.2020

sú stavebné práce, elektronická aukcia

Ing. Darina ČiZmarova
oprávnená osoba verej ného obstarávateťa

Prílohy k výzve na predkladanie ponúkl
pdloha
Pdloha
pdloha
Pdloha
Pdloha

č. 1 kompletná projektová dokumentacia spolu so zadaním
č. 2 Náwh celkovej cenovej ponuky
č. 3 vyhlásenie o súhlase s podmienkami zadávani a záů<azky
č. 4 CV - § 32 ods. f)
č. 5 Náwh ZoD

