OBEC BEŠEŇOV, 941 41 Bešeňov č. 33
___________________________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky
v rámci zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami na realizáciu zákazky:

„Rekonštrukcia domu smútku“ v obci Bešeňov
vyhlásenej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ
Sídlo
Štatutárny orgán
IČO
Bankové spojenie
Číslo účtu
IBAN
Telefón/fax
Osoba poverená VO

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Obec Bešeňov
Obecný úrad č.33, 941 41 Bešeňov
Ing. Gabriel Timoranský, starosta
00308790
VÚB Nové Zámky
171427-172/0200
SK54 0200 0000 0001 7142 7172
035 6487121
Ing. Július Kelemen, mob. 0905607388

2. Predmet zákazky
Zákazka na dodávku stavebných prác.
3. Názov predmetu zákazky
„Rekonštrukcia domu smútku“ v obci Bešeňov.
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
5. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je realizácia rekonštrukcie strechy na jestvujúcom dome smútku v obci
Bešeňov s.c. 593, nachádzajúcom sa na parcele CKN č. 1471/2, bez rozšírenia zastavanej plochy
objektu a zásahu do statiky objektu. Jedná sa o demontáž pôvodných asfaltových šindľov
a montáž novej plechovej krytiny vrátane klampiarskych prác a bleskozvodu v zmysle
projektovej dokumentácie (príloha č.1) v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto
výzvy (príloha č.2). Materiál použitý na obnovu musí spĺňať minimálne požiadavky v zmysle
špecifikácie, ktorá je v projektovej dokumentácii, resp. vyššej kvality.
6. Predpokladaná hodnota zákazky
Na základe vypracovaného rozpočtu bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky vo výške
35 486,56 € bez DPH.
7. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky
Predpokladaná lehota realizácie:
- začatie do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti zmluvy,
- ukončenie do troch mesiacov od zápisničného odovzdania staveniska objednávateľom
dodávateľovi.
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8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov obce a čiastočne z nenávratných
finančných prostriedkov (ďalej len NFP), o ktoré požiada objednávateľ Pôdohospodársku
platobnú agentúru, zastúpenú miestnou akčnou skupinou MAS – Dvory a okolie. Lehota
splatnosti faktúr bude 15 dní. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy
preddavok. Práce budú uhradené na základe vystavenej faktúry, ktorú má právo vystaviť
zhotoviteľ mesačne v rozsahu skutočne vykonaných prác. Súčasťou faktúry bude zisťovací
protokol skutočne vykonaných prác odsúhlasený zástupcom objednávateľa.
9. Podklady k vypracovaniu ponuky
Podklady sú bez úhrady a sú súčasťou výzvy. Jedná sa o prílohu č.1 Projektová dokumentácia na
ohlásenie stavby, prílohu č.2 Výkaz výmer a prílohu č.3 Návrh ZoD, ktoré si záujemca môže
vyžiadať v editovateľnej podobe (Výkaz výmer v Exceli a ZoD vo Worde) u spol. KOODIS
spol. s r.o., Ing. Július Kelemen, mob. 0905607388 na adrese: koodis.sala@koodis.sk.
10. Pokyny na zostavenie ponuky, podmienky účasti
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
1. Identifikačné údaje uchádzača a jeho cenová ponuka.
2. Ocenený výkaz výmer s pečiatkou a podpisom. Ponukový rozpočet musí obsahovať cenu za
celý rozsah predmetu, t.j. sumár všetkých položiek podľa výkazu výmer. Jednotková cena musí
byť na dve desatinné miesta, cena celkom s DPH s použitím funkcie ROUND na dve desatinné
miesta.
2. Kópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
3. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla.
4. Podpísaný návrh zmluvy s doplnením identifikačných údajov a ponukovej ceny.
Ponuka sa musí predložiť v dvoch originálnych vyhotoveniach (verejný obstarávateľ
k žiadosti o NFP prikladá originál ponuky). Ponuka musí byť predložená i na CD nosiči
s ponukovým rozpočtom vo formáte EXCEL.
11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 30.8.2019 čas: 12:00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť v printovej podobe s podpisom uchádzača, poštou alebo osobne
v zalepenej obálke na adresu: Obec Bešeňov, Obecný úrad č.33, 941 41 Bešeňov.
12. Otváranie ponúk
Dátum a čas otvárania ponúk: 2.9.2019 o 10:00 hod.
Miesto otvárania ponúk: Obec Bešeňov, Obecný úrad č.33, 941 41 Bešeňov.
13. Kritériá na hodnotenie ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková ponuková cena s DPH.
14. Lehota viazanosti ponúk
31.12.2019
15. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak ceny v
ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov na predmet zákazky. Všetky
náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú záujemcovia/uchádzači v plnej výške bez
akéhokoľvek nároku voči verejnému obstarávateľovi. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek
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dôvodu neuzavrie zmluvu v lehote 10 dní od obdržania výzvy na riadnu súčinnosť pre
uzatvorenie zmluvy, požiada verejný obstarávateľ o riadnu súčinnosť k uzatvoreniu zmluvy
uchádzača umiestneného na druhom mieste.
16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia
Po vyhodnotení cenových ponúk verejný obstarávateľ písomne oznámi výsledok výberového
konania zákazky s nízkou hodnotou všetkým uchádzačom.
17. Uzavretie zmluvy
Výsledkom postupu zadávania zákazky 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
bude uzavretie ZoD s tým uchádzačom, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku vrátane DPH,
t.j. s úspešným uchádzačom. Uchádzač nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu
objednávateľa zadať časť prác subdodávateľovi.
18. Splnomocnená osoba na VO
Ing. Július Kelemen
Tel.: 0905607388,
Email: koodis.sala@koodis.sk

V Bešeňove, dňa 13.8.2019

Schválil: Ing. Gabriel Timoranský
starosta

Príloha č.1 – Projektová dokumentácia
Príloha č.2 – Výkaz výmer
Príloha č.3 – Návrh ZoD

