CZ ECAV Polichno
985 13 Polichno 2

Súťažné podklady
a
výzva na predkladanie ponúk
za účelom výberu dodávateľa na dodanie stavebných prác

Výzva v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov.

Predmet zákazky :

Obnova rodného domu spisovateľky B.S.Timravy, hospodárskej stavby a
okolia
Stavebné práce

Všetky podmienky nestanovené v týchto súťažných podkladoch a podmienkach sa riadia Zákonom
o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Predloženie ponúk za účelom výberu dodávateľa stavebných prác.

Polichno dňa : 31.08.2020

......................................................................

Mgr. Michal Gubo, v.r.
zborový farár

......................................................................

Pavel Kyseľ, v.r.
zborový dozorca
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NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉHÉ MIESTO VEREJNO OBSTARÁVATEĽA
Názov verejného obstarávateľa: CZ ECAV Polichno
Sídlo:
Polichno 2, 985 13 Lučenec
Zastúpený:
Mgr. Michal Gubo, zborový farár
Pavel K y s e ľ - zborový dozorca
IČO:
31916660
Mobil:
0905270436
E-mail: kysel@polichno.sk
Kontaktná osoba: Pavel Kyseľ, Tel. č. +421/0905270436
CZ ECAV Polichno, ako obstarávateľ v zmysle § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZVO“).
Ďalšie informácie a vysvetľovanie súťažných podkladov bude poskytnuté na adrese a
kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.
Druh zákazky: Prieskum trhu za účelom stanovenia hodnoty zákazky a výberu dodávateľa
v súlade s § 117 zákona č. 343/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Názov zákazky:

Obnova rodného domu spisovateľky B.S.Timravy, hospodárskej stavby a
okolia
Stavebné práce
2. Opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte rodného domu spisovateľky B.S.Timravy
hospodárskej stavby a okolia.
Stavebné práce :
Práce a dodávky HSV
Zvislé a kompletné konštrukcie
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
Presun hmôt HSV
Práce a dodávky PSV
Konštrukcie tesárske
Konštrukcie - krytiny tvrdé
Dokončovacie práce - nátery

Rozsah prác je stanovený vo výkaze výmer – v zadaní v Prílohe č.2.
Plánovaná doba realizácie stavby je 09/2020 – 12/2020 (4 mesiace).

CZ ECAV Polichno
985 13 Polichno 2

3. Rozdelenie zákazky na časti:
Zákazka nebude delená na časti.
3.1 Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
4. Kód CPV:
45300000-0 Stavebno – inštalačné práce
5. Spôsob predkladania ponúk:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
a) poštovou zásielkou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného
obstarávateľa:
CZ ECAV Polichno, Polichno č. 2, 985 13 Polichno
Uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom:
„Obnova rodného domu spisovateľky B.S.Timravy - neotvárať“
alebo
b) e-mailom na adresu : kysel@polichno.sk
s označením e - mailu: Obnova rodného domu spisovateľky B.S.Timravy
- neotvárať“.
Oprávnení uchádzači :
Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý je oprávnený vykonávať požadované stavebné
práce.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
6. Lehota na predkladanie ponúk:
Deň: 16
mesiac: 09

rok: 2020

hodina: 12.00 hod

Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia a bude neotvorená
vrátená uchádzačovi (v prípade elektronickej komunikácie cez elektronický nástroj zákazky
nebude sprístupnená).
7. Platnosť ponuky:
Ponuky zostávajú platné do: 30.06.2021
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 22 610,11 € bez DPH
9. Miesto dodania:
Hlavné miesto poskytovania služieb: Polichno, intravilán obce, objekt rodného domu
B.S.Timravy.
10. Obsah ponuky:
10.1 Podmienky účasti:
10.1.1 aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce, poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky - kópiu
dokladu,
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10.1.2 vyhlásenie, že nemá zákaz účasti vo VO – Príloha č.3
10.1.3 necenený výkaz výmer – zadanie ako Príloha č. 2
10.2 Ďalšie doklady a dokumenty:
10.2.1 ocenený zoznam položiek spracovaný podľa Prílohy č.1. k tejto
výzve s uvedením jednotkových cien v € bez DPH, ako aj celkovej
ceny za celú zákazku v € aj bez DPH ako aj s DPH – cenová ponuka
(Príloha č.1 )
10.2.2 návrh zmluvy
10.3 Dokumenty majú byť podpísané:
- uchádzačom v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo zástupcom
uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou
ponuky písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom.
10.4 Mena a ceny uvádzané v ponuke
10. 4. 1 navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996
o cenách v znení neskorších predpisov.
10. 4. 2 uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude uvádzaná v EUR.
10. 4. 3 ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty uvedie ceny bez DPH a vrátane
DPH, ak nie je platcom DPH v ponuke na túto skutočnosť upozorní.
11. Obhliadka miesta:
Za účelom získania všetkých potrebných informácií k spracovaniu ponuky je možné si
s kontaktnou osobou dojednať obhliadku miesta telefonicky. Obhliadka nie je povinná.
Kontaktná osoba : Pavel Kyseľ, č.t. +421/0905270436
11.1 Dorozumievanie a vysvetľovanie :
V prípade potreby objasniť súťažné podklady obstarávateľ poskytne vysvetľovanie
údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk do 3 pracovných dní od doručenia
žiadosti na vysvetlenie všetkým uchádzačom;
12. Termín zadania zákazky:
09/2020
13. Lehota dodania tovarov, služieb a stavebných prác :
Stavebné práce budú realizované od 09/2020 do 12/2020
14. Uzavretie zmluvy:
- áno – uzavretie zmluvného vzťahu
Minimálne náležitosti zmluvného vzťahu:
1.1
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu o poskytnutí
stavebných prác – Zmluvu o dielo. Verejný obstarávateľ vystaví úspešnému uchádzačovi
objednávku.
1.2
Celková skutočná fakturovaná zmluvná cena nesmie prekročiť finančný limit
pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, bez DPH.
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1.3
Množstvo dodávaného tovaru/poskytnutých služieb/uskutočnených stavebných
prác bude vždy určené priebežným plnením zmluvy
1.4
Cena bude dohodnutá tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy v cenovej
ponuke. Ceny budú uvedené v Eurách (€) a kalkulované vrátane aktuálne platnej výšky
DPH, colných sadzieb, poistného a všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou služby.
Cena predmetu plnenia je maximálna a konečná.
1.5
Lehota splatnosti faktúr: min. 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
1.6
Dodacie podmienky...
1.7
Reklamačné podmienky...
15. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk :
Otváranie obálok bude dňa 16.09.2020 o 16.00 hod.
Názov: Budova Mestského úradu
Mesto/obec: Lučenec
PSČ: 984 01
Ulica: ulica novohradská 1
Miestnosť: kancelária č.219
Uchádzači, ktorí doručili ponuky, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle CZ ECAV Polichno dňa 16.09.2020 o 16,30
hod. :
Názov: CZ ECAV Polichno
Mesto/obec: Polichno
PSČ: 985 13
Vyhodnotenie ponúk je neverejné.
15.1 Kritérium na hodnotenie ponúk: podľa ust. § 44 ods. 3, c) ZVO
- najnižšia cena vrátane DPH (cena celková)
16. Informácia o vyhodnotení ponúk:
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému
verejný obstarávateľ zašle informáciu, že uspel. S úspešným uchádzačom verejný
obstarávateľ uzavrie zmluvu/zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku
vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká
žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky
(resp. obhliadkou ).
17. Spôsob financovania:
Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom Ministerstva kultúry SR Bratislava
a spolufinancovaním z rozpočtu CZ ECAV Polichno na rok 2020 - 2021.
18. Ekvivalent
V Prílohe č.2 – v zadaní je možné uvedené značky materiálov, tovarov a systémov
nahradiť ekvivalentom, ktorý má tie isté, prípadne kvalitnejšie vlastnosti.
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19. Subdodávatelia
Uchádzač v ponuke uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom.

Polichno dňa : 31.08.2020

......................................................................

Mgr. Michal Gubo
zborový farár

......................................................................

Pavel Kyseľ
zborový dozorca

Prílohy:
Príloha č. 1 - Cenová ponuka
Príloha č. 2 – Výkaz výmer - zadanie
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie

