OBEC HRONSKÝ BEŇADIK
Obecný úrad, 966 53 Hronský Beňadik. Mýtne námestie 445/26
Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle
§155m ods. 13 v spojitosti s§9 zákonač.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov i v zmysle s vnútornou
smernicou Obce Hronský Beňadik č.2/2015 zo dňa. 06. 02. 2015 schválenou uznesením
číslo 21/2015

„Projektová dokumentácia na úpravu a prístavbu priestorov
budovy ZŠ na priestory MŠ.“
Druh zákazky: vypracovanie projektovej dokumentácie
1. Verejný obstarávateľ:
Názov: OBEC Hronský Beňadik
IČO: 00320676 DIČ: 2021111422
Sídlo:966 53 Hronský Beňadik, Mýtne námestie 445/26
Kontaktná osoba: Ľubomír Krovina, starosta obce
Kontaktné miesto: Obecný úrad Hronský Beňadik
Telefón: 045/6893125, e-mail: ou.h.benadik@stonline.sk
Adresa hlavnej stránky: http//www.obechronskybenadik.sk
Ďalšie informácie a doplňujúce podklady možno získať na už uvedenej adrese a kontaktnom
mieste. Ponuky budú doručené na adresu kontaktného miesta.
2. Predmet zákazky:
a) Názov zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu a prístavbu časti priestorov budovy
ZŠ na priestory MŠ.
b) Druh zákazky:
Pod limitná zákazka na uskutočnenie vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie.
c)Miesto uskutočnenia, na ktorú sa projektová dokumentácia vypracúva:
ZŠ s MŠ , Pod Kláštorom 158, 966 53 Hronský Beňadik
3.Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka
4. Stručný opis zákazky:
Verejný obstarávateľ vyhlasuje pod limitnú zákazku , predmetom ktorej je uskutočnenie
vypracovania projektovej dokumentácie na úpravu a prístavbu časti budovy ZŠ na priestory
MŠ. Dokumentácia musí spĺňať podmienky pre stavebné povolenie a povolenie prevádzky
MŠ podľa osobitných predpisov.
Projekt bude riešiť úpravu prízemia na herňu a spáleň MŠ, vstupnú časť, hygienické
zariadenie. Prístavbu na mieste starej kotolne a prístavbu jedálne do dvora.
Uchádzač musí predložiť iba jednu ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu,
obsahu a kvalite. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.
5. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:
Pred spracovaním cenovej ponuky bude možné vykonať obhliadku objektu po telefonickej
dohode na tel. čísle: 0948097100 v termíne do 1.11.2017

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH- najnižšia ponuka.
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
Lehota dodania v termíne do 15.1. 2018 odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť zmluva
o dielo.
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Úhrada predmetu zmluvy sa bude realizovať vo výške 100%, bez zálohovej platby po
protokolárnom odovzdaní a prevzatí zákazky, do 14 dní od doručenia faktúry.
9. Podmienky účasti:
- odborne spôsobilá osoba na vypracovanie projektovej dokumentácie, živnostenský list,
výpis z obchodného registra
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
- kvalita diela a referencie
- najnižšia cena za celý predmet obstarávania
-Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie0€ DPH) a upozorní na túto skutočnosť
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
11. Postup obstarávania:
Zákazka so zverejnením na webovej stránke obce
12. Lehota a spôsob predkladania ponúk:
Záujemca predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne do
podateľne OcU do 16.11. 2017, 12:00 hod. na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1. Obálka
ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiadúcemu otvoreniu a označená
„Vypracovanie projektovej dokumentácie na úpravu a prístavbu časti priestorov
budovy ZŠ na priestory MŠ.“
Ponuky doručené v lehote ostávajú súčasťou dokumentácie verejného obstarávania
u obstarávateľa. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá
a bude vrátená.
13.Podmienky vyhodnotenia ponúk:
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.
Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr do
30.11.2017 a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto
zákazke neuspeli.
14. Obmedzenie počtu uchádzačov:
Verejný obstarávateľ počet uchádzačov minimálne 3.
15. Ďalšie informácie:
Ponuky sú viazané v lehote minimálne 16.11. 2017.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na
predmet zákazky a vylúči ponuky , ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené
v tejto výzve. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade,
ak cena predmetu zákazky bude vyššia ako finančné možnosti obstarávateľa alebo ak ani
jedna ponuka nesplní podmienky pre prijatie podľa súťažných podkladov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa postup zadávania zákazky vyhlásil.
V Hronskom Beňadiku 16.10. 2017

...............................................................
Ľubomír Krovina, starosta obce

