OBEC JOVICE, Hlavná 50, 049 45 Jovice
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ZVO) - zákazka na stavebné práce s názvom :
Rekonštrukcia oplotenia na cintoríne.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Jovice
Sidlo:
Hlavná 50, 049 45 Jovice
IČO:
00594784
DIČ:
2020937534
Telefón:
058/7326529
Kontaktná osoba:
Ildikó Lukacsová, starostka obce
E- mail:
obecjovice@veganet.sk
2. Opis predmetu zákazky:
Zákazka na stavebné práce s názvom: „Rekonštrukcia oplotenia na cintoríne“
Predmetom zákazky je:
Realizácia rekonštrukčných stavebných prác na oplotenia cintorína v obci Jovice podľa podrobného
popisu prác - príloha č.1
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: 717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
20 416,66 EUR bez DPH, 24 500,- € s DPH)
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Jovice cintorín.
6. Dodacie a obchodné podmienky:
a) S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo , ktorá nadobudne platnosť dňom jej
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v zmysle platnej
legislatívy.
b) Termín realizácie predmetu zákazky: do 30.06.2019
c) Platba za uskutočnené dielo sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom po odovzdaní
a prevzatí diela na základe doručenej faktúry. Zálohovú platbu obstarávateľ neposkytne.
7. Rozsah ponuky
Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky.
8. Podmienka účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje , aby uchádzači splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukázali predložením
dokladu o oprávnení vykonávať činnosť týkajúcu sa predmetu zákazky.
9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuka musí byť predložené v zalepenej obálke označenej heslom: „Neotvárať - Rekonštrukcia
oplotenia na cintoríne“
najneskôr do 11.4.2019 do 14.00 hod.
Ponuky musia byť predložené poštou , prepravnou službou alebo osobne. Elektronické predloženie
ponuky nie je prípustné, ak napriek tomu uchádzač takouto formou predloží ponuku takto
predložená ponuka bude z procesu verejného obstarávania vylúčená.

Adresa na doručenie:
Obec Jovice, Hlavná 50, 049 45 Jovice
Na obálke s ponukou musia byť vyznačené nasledujúce údaje:
- Názov a adresa verejného obstarávateľa uvedená vo výzve
- Názov a sídlo uchádzača, ktorý predkladá ponuku
- Označenie vyššie uvedeným heslom súťaže
Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa ( pre osobné doručenie ) sú pracovné dni
Pondelok – Štvrtok od 07:00 do 12:00 hod. 13:00 – 15:00 hod.
Piatok – od 07:00 do 12:00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá a bude neotvorená
uchádzačovi vrátená späť.
10. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je do 30.5.2019.
11. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena za predmet zákazky, t.j. cena s DPH v
EUR za celý predmet zákazky definovaný v bode 2 tejto výzvy. Ak uchádzač nie je platcom
DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu v EUR. Na skutočnosť , že nie je platcom DPH
upozorní.
Celková cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom 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
č. 18/1996 Z.z. o cenách v.z.n.p. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk
uchádzačov podľa hodnoty navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky , od najnižšej po
najvyššiu ponúkanú cenu s certifikátom. Ponuka s najnižšou cenou na 1. mieste poradia bude
úspešná.
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponuk budú zaradení len tí uchádzači , ktorí splnia
podmienky účasti uvedené v bode 8 tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedené v tejto výzve.
b) Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhotovení ponúk písomne oznámi úspešnému
uchádzačovi , že jeho ponuku prijíma. Zároveň ho vyzve na rokovanie o zmluvných a obchodných
podmienkach. Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi, že boli neúspešní a uvedením
dôvodu neprijatia ich ponuky.
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade , že
predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa a budú v rozpore s finančnými
možnosťami verejného obstarávateľa.
Vyhlásenie uchádzača , že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov.
V Joviciach, 03.04.2019

Ildikó Lukacsová
starostka obce

Príloha č.1

„Rekonštrukcia oplotenia na cintoríne“

Popis prác:

Demontáž starého oplotenia
Zameranie terénu
Výpočet potrebného materiálu
Kompletná realizácia betónového oplotenia / farba sivá / na dĺžke cca 310 bm vo
výške 200 cm dodanie materiálu s montážou a dopravou.

Podrobné informácie budú poskytnuté pri miestnej obhliadke objektu. Obhliadka je nutná.

