Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na realizáciu aktivity:
„Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ“
Vypracovanie projektovej dokumentácie
1. Identifikácia:
Názov:
IČO:
Sídlo:
Obec (mesto)
Ulica
PSČ

Obec Prenčov
00 320 943
Prenčov
Prenčov 300
969 73

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

Mgr. Alena Ciglanová,
starostka obce

Telefón, fax:
045 / 672 62 44
E-mail:
prencov@prencov.sk
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2. Druh zákazky:
zákazka na poskytnutie služieb
3. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia aktivity:
„Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ“
Vypracovanie projektovej dokumentácie
4. Klasifikácia predmetu obstarávania – Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný slovník CPV:
71242000-6
5. Opis predmetu zákazky:
Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy ZŠ a MŠ
v obci Prenčov, ktorou sa dosiahne zníženie energetickej náročnosti budovy. Rozsah
PD bude pozostávať zo statickej správy, požiarnobezpečnostného riešenia stavby,
rozpočtu, výkazu výmer, tepelnotechnického posudku budovy, súhrnnej technickej
správy a architektúry.
6. Popis a rozpis požadovaných služieb predmetu zákazky

6 ks
1 ks

tlačené vyhotovenie PD
elektronická verzia PD na CD

7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

5.833,30 €

8. Doplňujúce informácie
Uchádzač môže obstarávateľa požiadať o ďalšie informácie k predmetu
zákazky najneskôr do 17. 03. 2014 do 10.00 hod. elektronickou poštou zasielanou na
e-mailovú adresu prencov@prencov.sk. Následne mu budú odoslané doplňujúce
informácie elektronickou poštou.
9. trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie poskytovania služby:
Predpokladané obdobie od uzatvorenia zmluvy: 6 mesiacov
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu obce Prenčov na základe
uzatvorenej Zmluvy o dielo medzi obcou Prenčov a víťazným uchádzačom, po riadnom
odovzdaní diela.
11. Miesto dodania tovaru:
Obec Prenčov, Obecný úrad č. 300, 969 73 Prenčov
12. Podmienky účasti:
Uchádzač vo svojej ponuke predloží:
 Základné údaje o uchádzačovi, t.j. názov, sídlo, meno štatutárneho zástupcu,
IČO, DIČ, kontaktné údaje (telefón, fax, e-mail)
 Cenovú ponuku v EUR, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa na obstaranie
celého predmetu zákazky uvedené v bode 3 Výzvy.
13. Kritérium a spôsob hodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačov
Podmienkou zaradenia uchádzača do vyhodnotenia ponúk je splnenie všetkých
podmienok účasti v bode 12 Výzvy.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
14.11 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: celková cena v EUR s DPH za
obstaranie celého predmetu zákazky zahrňujúca všetky náklady dodávateľa
14.2. Spôsob vyhodnotenia ponúk: úspešným uchádzačom sa stane uchádzač,
ktorý predloží najnižšiu celkovú cenovú ponuku v EUR s DPH na obstaranie celého
predmetu zákazky, zahrňujúcu všetky náklady dodávateľa.
15. Lehota na predkladanie ponúk:

Najneskôr do 25. 03. 2014 do 12.00 hod.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť
v stanovenej lehote na predkladanie ponúk elektronickou poštou na adresu:
prencov@prencov.sk s predmetom : PD – PONUKA, NEOTVÁRAŤ!
16. Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa: 25. 03. 2014 do 12.00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty nebudú akceptované a uchádzačom bude
odoslaný spätný e-mail s informáciou o nedodržaní lehoty na predkladanie ponúk.
17. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 25. 03. 2014 o 13.30 hod.
Miesto:
Názov:
Kontaktná osoba:
Telefón:

Obecný úrad Prenčov
Obec Prenčov
Mgr. Alena Ciglanová, starostka obce
045 / 672 62 44

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 31. 07. 2014.
19. Typ zmluvy:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo podľa ustanovení
Obchodného zákonníka v platnom znení.
Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenie na webovom sídle verejného
obstarávateľa.

V Prenčove, dňa 10. 03. 2014

Mgr. Alena Ciglanová
starostka obce
Prenčov

