
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALACIE NN, ZŠ RUDINA - STARÁ
ČASŤ

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Rudina

IČO 00314251

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Obecný úrad Rudina č. 442 , 023 31 Rudina, SK

Kontaktná osoba Ing. Anna Mičianová, starostka, +421908902738, starosta@rudina.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 19996,52 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: Realizácia do 20 dní od prevzatia staveniska

Lehota na predkladanie
ponúk: do 17.8.2020 do 14:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqW_tZI9m_WISJLn2gla1yg
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť Elektro, elektromateriál

Podoblasť Elektroinštalácia

1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na práce: REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALACIE NN, ZŠ RUDINA - STARÁ ČASŤ 

2. Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 19996,52 EUR.

3. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

4 Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný
pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaných výrobkov, ktoré spĺňajú určené technické požiadavky verejného
obstarávateľa na základe relevantných dokladov.

5. Verejný obstarávateľ organizuje za účasti zástupcu obce obhliadku miesta realizácie stavebných prác dňa 12.08.2020 v čase od 13,00
hod. do 16,00 hod. Na vypracovanie cenovej ponuky sa odporúča záujemcom zúčastniť sa obhliadky na mieste realizácie. 
Kontaktné údaje zástupcu obce : Ing. Anna Mičianová, telefón : +4219028902738, e – mail: starosta@rudina.sk. 

6. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet, priložil ako prílohu aj
nasledovné dokumenty:
A) doklad o oprávnení poskytovať práce – v predmetnom oprávnení musí uchádzač preukázať, že má zapísaný predmet činnosti/predmet
podnikania súvisiaci s predmetom zákazky .
B) "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.
C) čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
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obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.

7. Verejný obstarávateľ má pre zákazku vyhradených - nie je definované.

8. Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH). V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude
posudzovaná cena celkom. 

9. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky. Variantné
riešenie sa nepovoľuje.

10. Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2020.

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

12. Miesto dodania: katastrálne územie v obci Rudina (okres Kysucké Nové Mesto)

13. Lehota realizácie stavebných prác : do 20 dní od prevzatia staveniska. Úspešný uchádzač/ zhotoviteľ bude na prevzatie staveniska
vyzvaný verejným obstarávateľom / objednávateľom. Úspešný uchádzač je povinný akceptovať termín odovzdania staveniska. 

14. Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe
Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. 
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude
ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu. 

15. Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a
prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku,
avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

16. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu.

17. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do
30 dní po prevzatí diela a následnej fakturácie. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

18. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebudú
predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.

19. Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

20. Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

21. Uchádzač je povinný skontrolovať si povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (aktuálne platné limity: v prípade
jednorázového plnenia ide o limit nad 100.000 eur, v prípade opakujúceho sa plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad 250.000 eur, limity
sa posudzujú vrátane DPH).

22.Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže
písomne alebo elektronicky formou emailu požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej
cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky.
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Z procesu
vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.

23. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje práva neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj zrušiť použitý postup zadávania zákazky z
nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedených vo výzve na predkladanie ponúk
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
- ak všetky ponuky, alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako
predpokladanú hodnotu zákazky 

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
REKONŠTRUKCIA ELEKTROINŠTALACIE NN, ZŠ RUDINA - STARÁ ČASŤ 1,000 celkom

Rozpis prác je definovaný priloženou projektovou dokumentáciou vrátane výkaz-výmer dokumentu.
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Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

PROJEKT RP RUDINA.pdf Iné 30.7.2020 188,2 kB

RUDINA ZŠ-1.NP-TLAC.pdf Iné 30.7.2020 233,6 kB

RUDINA ZŠ-ROZVADZAC.pdf Iné 30.7.2020 179,7 kB

VV - (SO-01.3) - ELEKTROINŠTALACIA-ZMENA -2-2020-IBA 1.NP.xls Iné 30.7.2020 34,5 kB

VYPOCTY.pdf Iné 30.7.2020 2,4 MB

Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx Iné 30.7.2020 18,7 kB

Návrh zmluvy o Dielo.doc Iné 7.8.2020 13:07 111 kB
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