OBEC B Á T O V C E
Obecný úrad Bátovce č.2, 935 03 Bátovce
_________________________________________________________________________________

V Ý Z V A NA

PREDLOŽENIE

PONUKY

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZVO)

STAVEBNÝ DOZOR PRE STAVBU
Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a čerpacej stanice ČS1 Bátovce
1.

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa:

Obec Bátovce

Sídlo:

Obecný úrad 935 03 Bátovce č.2

Štatutárny zástupca:

Ing. Peter Burčo – starosta obce

IČO:

00 306 771

DIČ:

2021022861

Tel.:

+421 36 639 41 02

Fax:

+421 36 639 41 02

E-mail:

starosta@batovce.sk

Internetová stránka:

www.batovce.sk

Bankové spojenie:

Prima banka, a.s.

IBAN:

SK 33 5600 0000 0071 1674 7001

Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Obecný úrad Bátovce alebo na adresu
kontaktnej osoby : matuskovas@ centrum.sk

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

4.

Predmet obstarávania:

matuskovas@centrum.sk

STAVEBNÝ DOZOR PRE STAVBU
Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a čerpacej stanice ČS1 Bátovce
5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

- kontrola realizácie stavby, či sa uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie a podľa
podmienok stavebného povolenia,
- plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu,
- sledovanie vedenia stavebného denníka,
- účasť na vzájomných konzultáciách s projektantom stavby ,

- sledovanie ,či zhotoviteľ používa certifikované materiály, či vykonáva skúšky konštrukcií,
- zariadení a prác a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok,
- kontrola tých častí stavby, ktoré budú v pri ďalšom postupe zakryté, postupné archivovanie
dokladov preukazujúcich kvalitu diela,
- kontrola faktúr , ich porovnávanie s rozpočtom a so skutočne vykonanými prácami,
- spolupráca s orgánmi štátnej správy, kontrola postupu prác podľa časového
harmonogramu,
- účasť na kontrolných dňoch stavieb,
- spolupráca pri odovzdávaní a prevzatí stavby
7. CPV: 71520000-9
8.

Hodnota stavebných prác : 212 000,00 € bez DPH

9.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obec Bátovce, okres Levice, Nitriansky kraj

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 8 mesiacov od
odovzdania a prevzatia staveniska
11. Financovanie predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ sa uchádza o poskytnutie dotácie z Operačného programu Kvalita životného
prostredia a z vlastných zdrojov.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená so splatnosťou
minimálne 30 dní po vystavení faktúry.

12. Lehota na predloženie ponuky:

28.5.2019 do 9:00 hod

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo e-mailom na adresu kontaktnej osoby :
matuskovas@entrum.sk

14. Ponuka bude použitá pre účely určenia predpokladnej hodnoty zákazky.
V prípade, ak predpokladaná hodnota zákazky stanovená priemerom z predložených ponúk
bude nižšia ako 15 000,00 € bez DPH, verejný obstarávateľ pristúpi k vyhodnoteniu
predložených ponúk zadávanej zákazky podľa určených kritérii v tejto výzve.
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Najnižšia cena
Spôsob hodnotenia:
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom
v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako
víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná
ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti.

16. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač predkladá ponuku v listinnej podobe v jednom originálnom vyhotovení
Ponuka, celá korešpondencia a všetky doklady a dokumenty súvisiace s ponukou, musia byť predložené
v slovenskom jazyku.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do
štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (v slovenskom) jazyku.

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Identifikačné údaje uchádzača:
vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v Prílohe 1 týchto
súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží
tento formulár každý jej člen;

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritérií“ uvedený v Prílohe 2 týchto súťažných
podkladov,

c) Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať službu. Doklad môže byť aj vytlačený

aktuálny zápis z www.orsr.sk, www.zrsr.sk alebo fotokópia odbornej spôsobilosti
SKSI alebo ekvivalentný doklad.
d) Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní – Príloha č.3

17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Silvia Matušková –kontaktná osoba na verejné obstarávanie. Tel.: 0903774621,
mail: matuskovas@centrum.sk
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa, alebo budú pre neho
inak neprijateľné.

Bátovce, dňa 20.5.2019
Ing. Peter Burčo
starosta obce

Príloha 1

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI
Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov
uchádzača

Názov skupiny dodávateľov
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania
uchádzača

IČO
Právna forma
Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa
právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo
zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo
evidencie

Štát
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol
uchádzač založený

Zoznam osôb oprávnených
konať v mene uchádzača

Kontaktné údaje uchádzača
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas
verejnej súťaže

Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefón
Fax
E-mail

V....................................., dňa ...

Podpisy:

meno a priezvisko

PRÍLOHA 2
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Zákazka:

STAVEBNÝ DOZOR PRE STAVBU
Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a čerpacej stanice ČS1 Bátovce

Uchádzač / skupina dodávateľov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Je uchádzač platiteľom DPH?

NAJNIŽŠIA CENA

ÁNO1

Navrhovaná cena
v eur bez DPH

NIE1

DPH

Navrhovaná cena
v eur s DPH

Ponúkaná cena za uskutočnenie
predmetu zákazky

Pečiatka a podpis uchádzača:

nehodiace prečiarknuť

PRÍLOHA 3
Uchádzač:
Obchodné meno
Adresa spoločnosti
IČO

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že v zmysle § 32 ods.1
písm.f) zákona o verejnom obstarávaní č.343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

V......................... dňa...............

................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
1

