Obec Horná Krupá
919 65 Horná Krupá č. 186, IČO: 00312517
www.hornakrupa.sk
Zadanie zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 a
ustanovení zák. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov:

Obec Horná Krupá

Adresa:

Horná Krupá 186, 919 65 Horná Krupá

IČO:

312517

DIČ:

2021133763

Tel:

+421335570327

Štatutárny zástupca:

Ing. Ľuboš Hačko

E-mail:

ou@hornakrupa.sk

Internetová adresa (URL):

www.hornakrupa.sk

2. Predmet zákazky
Názov zákazky:
Rekonštrukcia areálu a objektov cintorína

Druh zákazky:
Stavebné práce

Miesto dodania zákazky:
Obec Horná Krupá

Vysvetlenie:
Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, alebo v inej sprievodnej dokumentácii
verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však dva pracovné dni pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada najneskôr tri pracovné
dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adrese obce Horná Krupá.
Obec Horná Krupá, 919 65 Horná Krupá 186
tel.: +421 33 557 03 27, e-mail: ou@hornakrupa.sk
Slovak Republic

Opis zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia areálu cintorína v obci Horná Krupá. Hlavné stavebné objekty podľa
projektovej dokumentácie sú SO 01 Dom smútku, SO 02 Spevnené plochy. Všetky bližšie informácie budú
poskytnuté uchádzačovi v prílohe č. 2. Výkaz výmer.

Obhliadka miesta zákazky: Obhliadku miesta predmetu zákazky je možné uskutočniť po telefonickej dohode
s kontaktnou osobou uvedenej v bode č. 3.

3. Administratívne informácie
Rozdelenie predmetu zákazky na časti a možnosť predloženia variantných riešení:
Nie je možné rozdeliť zákazku na časti a nebude akceptované predloženie variantného riešenia.

Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Spoločný slovník obstarávateľa (CPV):
45000000-7 – Stavebné práce

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
99 455,62 EUR

Preddavok:
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota:

Dňa 8.11. 2017 o 8:30 hod.

Miesto: Obec Horná Krupá
Horná Krupá 186, 919 65 Horná Krupá

Otváranie ponúk:
Dňa 8.11. 2017 – 8:45 hod.

Adresa na predkladanie ponúk:
Obec Horná Krupá, 919 65 Horná Krupá 186
tel.: +421 33 557 03 27, e-mail: ou@hornakrupa.sk
Slovak Republic

Ponuky musia byť doručené poštou alebo osobne alebo na adresu verejného obstarávateľa, ktorá je vedená
v bode č. 1. tejto výzvy, v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača s označením
„Súťaž“ a s heslom súťaže „Rekonštrukcia areálu a objektov cintorína Horná Krupá – neotvárať“

Kontaktná osoba na prevzatie/doručenie ponuky:
Viera Prachová – pracovníčka OÚ

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
31. 12. 2018

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH

4. Financovanie predmetu zákazky
Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov nenávratného
finančného príspevku Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Číslo výzvy 22/PRV/2017: Opatrenie 7
a podopatrenie 7.4

5. Ponuka musí obsahovať
a) Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárny orgán, kontaktná osoba, telefón, e-mail, bankové
spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b) Doklad o oprávnení uskutočňovať služby podľa predmetu výzvy:
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra
(originál alebo úradne overená fotokópia). Uvedenú podmienku účasti je možné preukázať aj zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov.
c)

Vyplnený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3.

d)

Harmonogram stavebný prác

e)

Návrh na plnenia kritérií

f)

Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch

g) Podpísaná Zmluva o dielo

6. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Doba dodania predmetu zákazky:
Obec Horná Krupá, 919 65 Horná Krupá 186
tel.: +421 33 557 03 27, e-mail: ou@hornakrupa.sk
Slovak Republic

90 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.
Zmluva:
Verejný obstarávateľ predkladá v prílohe Návrh zmluvy o dielo. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočnením stavby počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom
(konečným prijímateľom pomoci) a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť". Úspešný
uchádzač k Zmluve o dielo predloží doklad o zapísaní v registri partnerov verejného sektora , ak mu zákon č.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora túto povinnosť ukladá. V opačnom prípade predloží čestné
vyhlásenie, že nespĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora.
Podmienky na otváranie ponúk:
Verejný obstarávateľ neumožňuje účasť uchádzačom na otváraní ponúk.
Informácie o variantoch , zábezpeke, elektronickej aukcii:
Verejný obstarávateľ nepovoľuje variantné riešenie. Zábezpeka sa nepožaduje. Elektronická aukcia sa
nepoužije.
Obchodné podmienky:
Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu
vystaveného poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu.
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Verejný obstarávateľ mailom oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia
uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že
neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia
ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača.
Zrušenie použitého postupu:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
nebude predložená ani jedna ponuka,
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nezískania finančných zdrojov.
Dátum vyhlásenia prieskumu trhu: 19.10. 2017

Prílohy:
Príloha č. 1. Návrh na plnenia kritérií
Príloha č. 2: Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 3: Výkaz výmer
Príloha č. 4: Informácia o subdodávateľoch – doporučený vzor
Príloha č. 5: Projektová dokumentácia

............................................
Ing. Ľuboš Hačko
starosta obce
Obec Horná Krupá, 919 65 Horná Krupá 186
tel.: +421 33 557 03 27, e-mail: ou@hornakrupa.sk
Slovak Republic

