OBECNÝ ÚRAD

VEĽKÉ ÚĽANY

Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany
Kontakt : 031/7878108

Výzva na predloženie ponuky

Zákazka 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 (ďalej len „zákon“)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
OBEC VEĽKÉ ÚĽANY
IČO:
00306282
Sídlo:
Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany
Kontaktná osoba:
Mgr. Zuzana Metzner, MBA
Telefón:
031/7878 199
Fax:
031/7878 192
Elektronická pošta:
obecnyurad@velkeulany.sk
Internetová adresa:
www.ulany.sk
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

2. Druh zákazky: Práce
3. Názov zákazky: Prenosná, demontovateľná tribúna
4. Opis zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž prenosnej, demontovateľnej tribúny v počte 2 ks, vrátane
dopravy, prvotnej montáže a zaškolenia.
Prevedenie (požiadavky):
- Max. 5-radová,
- Max. dĺžka 20 m,
- Min. počet miest na sedenie 164,
- Max. počet prechodov 3
- Max. hĺbka tribúny 4 m,
- Sedadlá plastové s vysokou opierkou (farba na výber),
- Poschodia oceľové pozinkované mriežkované rošty.
- Konštrukcia tribúny z oceľových pozinkovaných profilov,
- Tribúna musí byť certifikovaná v súlade s normami EÚ.
Spevnené plochy, prípadne základové pätky vybuduje verejný obstarávateľ
V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku
s ekvivalentným riešením.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet, Hlavný slovník: 45223210-1 - Oceľové konštrukcie
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 37 000,- Eur bez DPH
6. Miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Veľké Úľany

7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania:
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta
predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou
v bode 1. tejto výzvy.
8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy.
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa
uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov projektu Use of the fragments of nature in
the former industrial-used areas in the rural areas.
11. Lehota realizácie zákazky:
Do 31.8.2018.
12. Platobné podmienky/fakturácia:
Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Cena bude
objednávateľom uhradená po ukončení a odovzdaní celej zákazky v sume skutočne prevedených
prác. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Lehota
splatnosti faktúry – požaduje sa do 60 kalendárnych dní od prijatia faktúry.
13. Pokyny k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka musí obsahovať:
a) individuálnu cenovú kalkuláciu (ponuku) na predmet obstarávania
b) fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce
14. Ponuková cena
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie
zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, rekultiváciu,
ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. Verejný obstarávateľ vylúči
možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov neocenenia, podhodnotenia, zmeny navrhnutého
materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia niektorých dodávok a prác do cenovej ponuky.
15. Lehota na predkladanie ponúk: 25.07.2018, 10:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:
Cenová ponuka – „Prenosná, demontovateľná tribúna“ – Neotvárať !
16. Vyhodnotenie ponúk:
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.
17. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou sa
stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa bodu
4 tejto výzvy – Opis predmetu obstarávania.
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18. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. (Príloha)
19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2018
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
1) Z dôvodu, že predmet zmluvy bude financovaný z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Zmluvy o NFP), bude predávajúci povinný
strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu zmluvy, kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 Všeobecných
zmluvných podmienok k Zmluve o NFP.
Za osoby oprávnené sa považujú:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a právnymi aktmi EÚ.
2) V prípade, že oprávnené osoby zistia nezrovnalosti v uskutočnení predmetu zmluvy, ktoré vznikli
činnosťou zhotoviteľa a neuznajú objednávateľovi niektoré výdavky predmetu zmluvy za
oprávnené z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok Zmluvy o NFP zo strany zhotoviteľa,
zhotoviteľ je povinný neuznané výdavky uhradiť objednávateľovi do celej výšky.
Vo Veľkých Úľanoch, 17.07.2018

–––––––––––––––––––––––––––––
Ing. František Gőgh
starosta obce
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