Obec Jankovce, Jankovce 74, 067 24 p. Lukačovce, okr. Humenné

Výzva na predloženie cenovej ponuky.
( Zákazka v zmysle §9 ods. 9 zákona NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov )
Zákazka na stavebné práce:

„Výmena okien a vstupných dverí na budove kultúrneho domu a obecného
úradu obce Jankovce“.
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Jankovce
IČO:
00323071
DIČ:
2021232631
Zastúpená: starostom obce Ing. Jaroslavom Vasiľom
Sídlo:
Jankovce 74, 067 24
Telefón:
057/4498240
E-mail:
obecjankovce@maul.t-com.sk
Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Jaroslav Vasiľ
2. Predmet zákazky:
2.1 Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác „Výmena okien a vstupných dverí na
budove kultúrneho domu a obecného úradu.“
2.2. Druh zákazky – Jednoduchá zákazka na stavebné práce
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka materiálu, demontážnych, montážnych a stavebných prác pre
výmenu starých kovových vstupných dverí a drevených okien za plastové dvere a okna, ktoré sú na
budove kultúrneho domu, kde ma sídlo aj Obecný úrad Jankovce.
4. Miesto realizácie:
Obec Jankovce, Jankovce 74 – Kultúrny dom a Obecný úrad
5. Predpokladaný termín realizácie:
September – November 2015
Termín ukončenia diela: do 60 kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednávky od verejného
obstarávateľa alebo od uzavretia zmluvy.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: max. 8 300,- Eur
7. Podklady pre predloženie cenovej ponuky:
Je nutná miestna obhliadka s cieľom presného zamerania montážnych otvorov a teda aj
rozmerov okien a dverí, parapetných dosiek a obhliadky priestorov, kde budú okna menené,
Termín prehliadky sa koná po dohode s kontaktnou osobou, ktorou je starosta obce Ing. Jaroslav
Vasiľ, telefón 0903 472 441. Bližšie informácie ohľadne predmetu zákazky – hlavne k špecifikácii
okien a dverí, ak to bude požadované, podá obstarávateľ pri miestnej obhliadke.
1

Súpis okien, dverí a príslušenstva je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy. Upozornenie – rozmery
okien a dverí v prílohe č. 1 sú informatívneho charakteru, presný rozmer je nutné zamerať.
Obstarávateľ z kvalitatívneho hľadiska vyžaduje použiť minimálne 5-komorový profil
značky Aluplast s tesnením na ukotvenie vonkajšieho a vnútorného parapetu a izolačné sklá so
súčiniteľom prechodu tepla lepším alebo rovným ako Ug = 1,1 W/m2K.
Uvedený profil je uvádzaný z dôvodu, že okná už realizované v danej stavbe sú z uvedeného profilu.
Profil Aluplast však nie je podmienkou, ale dodávateľ iného profilu musí predložiť doklady,
z ktorých bude zrejmé, že okná a dvere dodávané z iného profilového materiálu sú kvalitatívne
minimálne na úrovni uvedeného profilu Aluplast alebo lepšie.
8. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Ministerstva financií SR vo výške 6900,- Eur
a z vlastných zdrojov vo výške max. 1400,- Eur.
9. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
- spĺňa podmienky § 26 pís. 1) ods. f) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doloží doklad
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v súlade s § 26
pís. 1) ods .f) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
10. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Uchádzač uvedie ceny s DPH a bez DPH v € (ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto
skutočnosť v ponuke).
11. Vyhotovenie a obsah cenovej ponuky :
Uchádzač pri svojej ponuke predloží:
- identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ
DPH), zodpovednú osobu, tel. číslo.
- podrobný rozpis nákladov a technických parametrov podľa vzoru - príloha č.2, alebo spracuje
cenovú ponuku vo svojom systéme, tak, aby jednoznačne obsahovala všetky požadované údaje,
ktoré sú uvedené v prílohe č.2.
- celkovú cenu za dodanie v súlade s podmienkami výzvy ( podľa bodu 10)
- možný termín realizácie.
- doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky
- súhlas s podmienkami v uvedenej výzve
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej alebo v elektronickej forme.
Vzor pre „Cenovú ponuku“ dá v písomnej forme alebo zašle obstarávateľ v elektronickej forme
dodávateľovi, ak ten o to požiada.
Ponuky doručené v písomnej forme musia byť v zalepenej obálke s označením „ Cenová ponuka výmena okien – neotvárať“,
Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodne meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Dokumenty musia byť zo strany uchádzača podpísané.
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky.
Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zapečatená/zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu
a označená požadovanými údajmi.
12. Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
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13. Kritérium na vyhodnotenie ponuky:
Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené v súťažných
podkladoch.
Kritériom je najnižšia cena za predpokladu splnenia požadovaných kvalitatívnych kritérií na kvalitu
materiálu a prác.
Dodávateľ nemá nárok na žiadne preddavky na materiál alebo výkon prác. Úhrada za materiál
a vykonané práce bude realizovaná až po prevzatí plne ukončenej zákazky.
Uchádzač bude vylúčený z verejného obstarávania, ak:
- ponuka na predmet zákazky nebude obsahovať doklady a dokumenty požadované verejným
obstarávateľom uvedené v tejto výzve.
- ak bude požadovaná záloha alebo platba vopred, ak bude požadovaná úhrada za obhliadku
a spracovanie cenovej ponuky
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že
cenové ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v bode 6 tejto výzvy.
14. Otváranie obálok s ponukami:
Otváranie obálok je neverejné a uskutoční sa: 02.09.2015 o 18.30 hod. na obecnom úrade Jankovce.
15. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk je neverejné a vyhodnotením bude poverená komisia.
16.Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:
od 19.8.2015 do 31.08.2015 do 12:00 (vrátane) na e-mailovú adresu: ou_jankovce@mail.t-com.sk
alebo poštou na adresu Obec Jankovce, 067 24 Jankovce 74 .
Rozhodujúci je dátum doručenia, nie dátum podania na pošte.
17. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní pošle
všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku a následne s ním uzavrie
zmluvu/objednávku, ostatným pošle oznámenie, že neuspeli. V oznámení budú uvedené dôvody, pre
ktoré ich ponuka nebola prijatá. Oznámenia o výsledku pošle obstarávateľ všetkým uchádzačom
súčasne.
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady a nebude obsahovať
celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude zaradená do súťaže.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné podať námietky (v zmysle zákona č.25/2006Z.z
o verejnom obstarávaní).

V Jankovciach, dňa 14.08.2015
Ing. Jaroslav Vasiľ
starosta obce
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