Výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka podľa § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ODIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/ OBSTARÁVATEĽ
I.1. Názov, adresa a kontaktné miesto Obstarávateľ:
Úradný názov: Obec Prosiek
IČO: 00315168
DIČ: 2020581321
Poštová adresa : Prosiek 57, 032 23 Prosiek
Štát : Slovenská republika
Zastúpený: Mgr. Peter Hamráček, starosta
Tel. č.: +421 918 947 475 E-mail: starosta@prosiek.sk
Kontaktné miesto:
Kontaktné miesto: Obecný úrad Prosiek, Prosiek 57, 032 23 Prosiek
Kontaktná osoba: Adriana Bošancová
Tel.: 044 / 559 72 43 E-mail: podatelna@prosiek.sk
Ďalšie informácie možno získať na: kontaktnom mieste
Ponuky budú doručené na: kontaktné miesto
Otváranie obálok na: kontaktnom mieste
Vyhodnotenie ponúk na: kontaktnom mieste
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 1 písm. b) – obec
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1. Opis
II.1.1. Názov zákazky: Stavebné úpravy obecného úradu a kultúrneho domu – Plynoinštalácia a
ústredné vykurovanie
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb
Druh zákazky: Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Obecný úrad a kultúrny dom
II.1.3. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je plynoinštalácia a výstavba ústredného
vykurovania v budove obecného úradu a kultúrneho domu - podrobné vymedzenie predmetu
zákazky je súčasťou súťažných podkladov (príloha 2 a 3 tejto výzvy).
II.1.4. Ďalšie doplňujúce informácie: Termín realizácie: Termín realizácie dodávky predmetu obstarávania je november - december
2020.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade nedôjde k
plneniu zmluvy. Všetky zmluvné podmienky sa nachádzajú v prílohe tejto výzvy na predkladanie
ponúk:

- Podmienky realizácie zmluvy: prílohou č. 1 tejto Výzvy je Návrh zmluvy o dielo. Uchádzač
vypĺňa len identifikačné údaje a cenu. Uchádzač nemá právo meniť jej ďalšie ustanovenia.
ODIEL III. POSTUP
III.1. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
III.1.1. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR vrátane DPH
III.1.2. Použije sa elektronická aukcia: Nie
III.2. Administratívne informácie
III.2.1. Lehota a adresa na predkladanie ponúk:
- Dátum a čas: 12.10.2020 do 10:00 hod.
- Ponuku žiadame predložiť osobne alebo poštou na adresu uvedenú vo výzve ako „Kontaktné
miesto“.
III.2.2. Pokyny pre prípravu a predloženie ponuky:
- Na uzavretej obálke musí byť:
- adresa na predkladanie ponúk:
Obecný úrad Prosiek,
Prosiek 57,
032 23 Prosiek
- názov obstarávateľa:
Obec Prosiek
- obchodné meno a adresa uchádzača,
- označenie: "Stavebné úpravy obecného úradu a kultúrneho domu – SÚŤAŽ".
- Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a
musí byť spracovaná tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre
fyzickú osobu čitateľný.
- Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo
overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
- Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané štatutárnym
orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť podpísané zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, vtedy, ak v
doručenej ponuke predloží aj v origináli alebo úradne overenej fotokópii splnomocnenie, ktoré ho
oprávňuje k takémuto úkonu.
- Ponuka musí obsahovať štatutárom podpísaný návrh zmluvy, ktorá je prílohou č. 1 tejto Výzvy,
vrátane jej príloh, v jednom vyhotovení. Podpísaný návrh zmluvy vrátane jej príloh je zároveň
návrhom na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa bodu III.1.1. tejto Výzvy.
III.2.3. Otváranie ponúk Dátum a čas: .13.2020 o 14:00 hod.
Miesto: Obecný úrad Prosiek, Prosiek 57, 032 23 Prosiek
ODIEL IV. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
IV.1. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ Nie.
Lehota viazanosti cenovej ponuky: 180 dní
Dôvody na zrušenie súťaže: Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z
nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená ani jedna ponuka,

b) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk.
c) ak sa výrazne zmenili okolnosti za ktorých bola výzva vyhlásená,
IV.2. Dátum zverejnenia tejto výzvy 27.10.2020 Mgr. Peter Hamráček Starosta obce Prosiek

Prílohy:
Príloha č. 1 Návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 2 Výkaz výmer
Príloha č. 3 Projektová dokumentácia
Všetky prílohy sú k dispozícii na stiahnutie na https://www.prosiek.sk/dokumenty

