Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej „zákon“)

Predmet zákazky

MURÁRSKE PRÁCE

Názov zákazky:

Rekonštrukcia budov

I.

Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov: Obec Tesárske Mlyňany
IČO: 00 308 528
Poštová adresa vrátane PSČ: Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske
Mlyňany
Tel.: 0917 658 377
Kontaktné miesto: Obecný úrad
0908 724 262
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Valkovič
E-mail: behulova@tesarskemlynany.sk
II. Opis
II.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia služieb a prác / hlavné stavenisko: Obec Tesárske Mlyňany
II.2. Stručný opis zákazky:
Jedná sa o výber dodávateľa služieb objednávaných Obcou Tesárske Mlyňany so sídlom
Obecný úrad, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:
-

Búracie práce
Oprava omietok
Dlažobné a obkladacie práce
Maliarske práce
Osádzanie zárubní
Iné práce súvisiace s rekonštrukciou interiérov
Odvoz drobného stavebného odpadu na miesto skládkovania

Obec Tesárske Mlyňany je vlastníkom viacerých objektov, ktoré sú v správe obecného úradu
so sídlom Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany. V príslušnom kalendárnom roku 2017 je
potrebné uskutočniť rekonštrukcie vo viacerých objektoch. Z dôvodu rozmanitosti jednotlivej
činnosti sa ako základný požadovaný údaj berie do úvahy cena práce 1osoba/hodina. Táto
cena musí obsahovať v prípade platcu DPH daň z pridanej hodnoty. Rozsah prác bude
priebežne zadaný na základe dohody medzi objednávateľom a vysúťaženým subjektom
v rámci finančných možností Obce Tesárske Mlyňany.
Pre zhotovenie zákazky odporúčame vykonať miestnu obhliadku objektov za prítomnosti
starostu obce, prípadne ním poverenou osobou. Obhliadku je možné uskutočniť v dňoch
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19.6.2017, 21.6.2017 a 23.6.2017 po dohode s pracovníkom Obecného úradu v Tesárskych
Mlyňanoch na tel. č. 0908724262, prípadne e-mail: behulova@tesarskemlynany.sk
II.3. Termín dodania alebo uskutočnenia služieb a prác:
II.3.1. Do 31.12.2017
Iba na celý predmet zákazky
II.4. Možnosť predloženia ponuky:
Na ktorúkoľvek časť zákazky
Nepovoľuje sa - ak súčasťou ponuky bude aj variantné
II.5. Predloženie variantných riešení:
riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia ponúk
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.6. Jazyk ponuky:
EUR
II.7. Mena:

III. Administratívne informácie
III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov:
Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú obsiahnuté v tejto výzve.
III.2. Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: najneskôr do 28.6.2017
Čas: najneskôr do 15:00 hod.
III.3. Predloženie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky
na adresu uvedenú v bode I. v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia
ponuky verejnému obstarávateľovi. Obal musí byť označený menom a adresou verejného
obstarávateľa, menom a adresou uchádzača, nápisom NEOTVÁRAŤ a heslom
„Rekonštrukcie“. Súčasťou ponuky musí byť ponukový list s uvedením ceny za prácu/hodina
s dodaním služieb, t. j. cena spolu vrátane DPH.
III.4. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Dátum: 31.12.2017

IV. Podmienky účasti
IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
Uchádzač predloží:
Neuplatňuje sa. Oprávnenie uchádzača uskutočňovať predmet zákazky si verejný obstarávateľ
overuje priamo na základe aktuálneho zápisu v registroch prostredníctvom elektronických
verzií na www.orsr.sk, www.zrsr.sk
IV.2. Finančné a ekonomické a postavenie:
Neuplatňuje sa.
IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:
Neuplatňuje sa.

V. Vyhodnotenie ponúk
V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena
V.2. Spôsob hodnotenia:
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo
celkom v prípade neplatiteľa DPH a to cena/hodina práce. 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 požadované
náležitosti. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk. V prípade dvoch
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zhodných ponúk môže pri vyhodnotení Obec Tesárske Mlyňany prihliadnuť na referencie
uchádzača.

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy
VI.1.1. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia,
ktorými sa riadia:
Platba bude uskutočnená so splatnosťou do 20 dní po doručení faktúry za riadne zhotovené
dielo na Obecný úrad, so sídlom Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany.
VII. Doplňujúce informácie
Ďalšie informácie:
VII.1. 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.

Tesárske Mlyňany, dňa 13.6.2017
Ing. Štefan Valkovič, v.r.
starosta obce
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