Prieskum trhu – uskutočnenie stavebných prác
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ: Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

PRIESKUM TRHU
– zákazka s nízkou hodnotou
na uskutočnenie stavebných prác

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákona“)

Výzva na predloženie ponuky
Predmet zákazky:

„Oprava vnútorných kanalizačných rozvodov“
( suterén administratívnej budovy )

V Humennom, dňa 09.09.2020

-----------------------––-–––––Ing. Anton Bača
riaditeľ školy

Výzva na predloženie ponúk

Strana 1

Prieskum trhu – uskutočnenie stavebných prác
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

1 Identifikácia verejného obstarávateľa
1.1

Názov organizácie:
Zastúpený :
Sídlo organizácie:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:
IČO:
DIČ:

Stredná odborná škola Polytechnická
Ing. Anton Bača, riaditeľ
Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné
Ing. Anton Bača, riaditeľ
+421 5777762558
skola@soshe.sk
00893358
2021213931

1.2 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Meno a priezvisko:
Ing. Anton Bača
Mobil:
+ 421 903 636 851
e-mail:
riaditel@soshe.sk
Predmet zákazky

2

2.1 Názov predmetu zákazky: „Oprava vnútorných kanalizačných rozvodov“.
2.2 Predpokladaná hodnota zákazky: 8 333,- EUR bez DPH
2.3 Číselný kód pre spoločný slovník obstarávania CPV
Hlavný predmet:
Hlavný slovník: 45000000-7
3

Komplexnosť dodávky
3.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4 Zdroj finančných prostriedkov
4.1. Predmet zákazky bude financovaný z verejných prostriedkov .
5 Zmluvný vzťah
5.1 Výsledkom prieskumu bude Zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác.
6

Miesto a termín uskutočnenia prác

6.1 Miesto uskutočnenia prác: Stredná odborná škola Polytechnická Humenné, Štát: Slovenská republika
NUTS kód: SK041 Prešovský kraj
6.2 Trvanie prác: verejný obstarávateľ požaduje, aby stavebné práce trvali max. do 60 dní od
odovzdania staveniska.
7 Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky
7.1 Podkladom na vypracovanie cenovej ponuky je táto Výzva a jej príloha – Návrh uchádzača na plnenie
kritéria na vyhodnotenie ponúk – Príloha č. 1a návrh Zmluvy o dielo s výkazom výmer – Príloha č. 2
8 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami
8.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným
obstarávateľom a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať písomne
prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky, telefonicky alebo ich kombináciou.
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Obhliadka miesta uskutočnenia prác

9

9.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác, aby získali všetky informácie,
ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta
uskutočnenia prác idú na ťarchu záujemcu.
10 Lehota na predloženie ponuky
10.1 Ponuky je potrebné predložiť do 21.09. 2020 do 12.00 hod.
11 Spôsob predloženia ponuky
11.1 Spôsob predloženia ponuky: elektronicky, alebo osobne, alebo poštou, prípadne kuriérom
12

Pokyny na zostavenie ponuky
12.1 Uchádzač predloží cenovú ponuku v slovenskom alebo českom jazyku verejnému obstarávateľovi v
uzatvorenej obálke s označením: „PONUKA – SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“ a s označením hesla
súťaže VO – oprava vnútorných kanalizačných rozvodov.
12.2 Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma
bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie,
že nie je platcom.
12.4 Miesto predkladania ponúk: na adresu verejného obstarávateľa:
12.5 Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
12.6 Komplexnosť zákazky: Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.
12.7 Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
- vypracovanie ponuky- návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1)
opatrený pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby konať v mene uchádzača
- predloženie dokladu o oprávnení podnikať

13 Otváranie ponúk
13.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 21.09.2020 o 13.00 hod. na adrese verejného obstarávateľa.
13.2 Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.
13.3 Lehota viazanosti ponúk: 30.11.2020
14 Hodnotenie ponúk
14.1 Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených v bode 16 výzvy
na predkladanie ponúk.

15

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

15.1 Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku uskutočneného prieskumu
trhu.
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16 Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.
16.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH za dodanie predmetu
celej zákazky.
16.2 Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných
údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie celého predmetu
obstarávania.
16.3 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu
obstarávania podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v eurách s DPH,
uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za
dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu.
16.4 Ak uchádzači ponúknu rovnakú cenu za dodanie predmetu obstarávania, úspešný bude ten
uchádzač, ktorý predloží svoju ponuku skôr na zaevidovanie .
17 Opis predmetu zákazky.
17.1 Podrobný opis predmetu zákazky obsahuje výkaz výmer, ktorý je prílohou tejto výzvy.
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Príloha č.1
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk

Uchádzač (meno, názov):
Sídlo (adresa):
IČO:

Predmet zákazky:

„ Oprava vnútorných kanalizačných rozvodov“

Verejný obstarávateľ:

Stredná odborná škola polytechnická Humenné

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Cena za dodanie predmetu zákazky v € bez DPH
DPH 20 %
Cena za dodanie predmetu zákazky v € s DPH

Platca DPH: áno – nie
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

V ................................

.................................................................................
Meno a priezvisko konateľa
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Príloha č.2

Projektová dokumentácia - výkaz výmer



samostatný excelovský dokument
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