Obecný úrad Nemcovce, Nemcovce č. 27, 086 12

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Obec Nemcovce ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZVO) Vás týmto žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky:

„Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hasičskej zbrojnice
Nemcovce“
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa: Obec Nemcovce
Sídlo: Obecný úrad Nemcovce, Nemcovce 27, 086 12 Kurima
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Paľa – starosta obce
Tel.: +421 54 73912 22
Mobil: +421 904 970 572
IČO: 00322610
E-mail: starosta@nemcovce.sk
Internetová adresa: www.nemcovce.sk

2. Podmienky účasti
Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov t.j. musí preukázať, že
„je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
vo vzťahu aspoň k jednému „predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku
alebo žiadosť o účasť“
V prípade nedoloženia, verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí z verejne
dostupných zdrojov.
Úspešný uchádzač musí predložiť originál dokladu pri podpise Zmluvy o dielo.
3. Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác
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4. CPV kód:
45000000 – 7 Stavebné práce
45216121 - 8 Stavebné práce na objektoch hasičských staníc
5. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce na prístavbe, rekonštrukcii a modernizácii existujúcej
hasičskej zbrojnici v obci Nemcovce. Prístavbou sa docieli vytvorenie priestoru pre kryté
garážovanie hasičského auta a uskladnenia hasičskej techniky. Druhú časť prístavby bude
tvoriť prístrešok pre exteriérové garážovanie hasičského auta. Prístavby sa napoja na už
jestvujúcu hasičskú zbrojnicu. Vonkajší rozmer uzavretej prístavby bude 7,31 x 6,9 m a
prístrešok pôdorysných rozmerov 5,2 x 9,9 m. Hlavný vstup do budovy budú tvoriť nové
garážové vráta zo severnej strany. Stavba bude zastrešená sedlovou strechou s plechovou
krytinou.
Podrobnejší opis predmetu zákazky „Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hasičskej
zbrojnice“ je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy - Projektová dokumentácia
Špecifikácia jednotlivých stavebných prác uvedených vyššie je podrobne rozpísaná a tvorí
súčasť Výzvy ako príloha č. 2 – Nenacenený Výkaz - výmer

6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Nemcovce, parcela 7/1,8 k.ú. Nemcovce
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 24 972,23 EUR bez DPH

8. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný formou dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej
Republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a z vlastných zdrojov obce Nemcovce
9. Komplexnosť ponuky a variantné riešenie
Ponuka musí byť komplexná, nesmie byť rozdelená. Predmet zákazky nie je možné rozdeliť
medzi viacerých uchádzačov. Cenová ponuka musí byť predložená ako celok. Variantné
riešenia nie sú prípustné.

10. Obhliadka miesta
V prípade dodania predmetu zákazky obhliadku miesta stavby verejný obstarávateľ
neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku stavby, aby si sám overil a získal
všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky.
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Výdavky spojené s touto obhliadkou znáša záujemca. Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem
o vykonanie obhliadky miesta stavby, je kontaktnou osobou starosta obce Mgr. Ján Paľa, tel.
kontakt: +421 54 73912 22

11. Lehota na predkladanie ponúk: do 18.05.2018 do 16:00 hod.
12. Podmienky predkladania cenových ponúk
 E-mailom na e-mailovú adresu: vo.maianaconsulting@gmail.com, uchádzač
uvedie názov predmetu e-mailu: Cenová ponuka: „Rekonštrukcia,
modernizácia a prístavba hasičskej zbrojnice“
 Poštou na adresu prevádzky spoločnosti pre styk so záujemcami
a uchádzačmi:
Maiana Consulting, s.r.o.
MUDr. Pribulu 148, 089 01 Svidník,
Konateľka spoločnosti: PhDr. Alena Nováková
Tel.: 0902 761 837
IČO: 46 827 285
DIČ: 202 360 1866
Pri doručení poštou uchádzač uvedie na obálku adresu doručenia (viď vyššie),
obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača, obálku označí:
Cenová ponuka: „Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba hasičskej
zbrojnice“, heslo – „NEOTVÁRAŤ“
13. Cenová ponuka musí obsahovať
 Vyplnený Výkaz - výmer ( cenovú ponuku je potrebné vypracovať podľa
„Výkazu - výmer“, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy)
 Identifikačné údaje uchádzača – príloha č. 3 tejto Výzvy
 Návrh uchádzača na plnenie kritéria (príloha č. 4 Výzvy)
 Vyplnený Návrh Zmluvy o dielo (príloha č. 5 Výzvy)

14. Kritérium vyhodnotenia ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena zákazky v EUR s DPH na
celý predmet zákazky. V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH bude posudzovaná
cena celkom.
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15. Otváranie ponúk
Otváranie ponúk sa uskutoční 21.05.2018 bez prítomnosti uchádzačov
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
 Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie
ponúk bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia
ponúk.
 Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo. Zmluva bude



uzavretá v súlade s podmienkami súťažných podkladov a ponukou úspešného
uchádzača.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že
predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného
obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.

Nemcovce, 11.05.2018

Mgr. Ján Paľa
starosta obce

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 – Nenacenený Výkaz – výmer
Príloha č. 3 – Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 4 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 5 – Návrh Zmluvy o dielo
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