OBEC KOJŠOV
Obecný úrad Kojšov, Kojšov 3, 055 52 Kojšov

V Ý Z V A
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky

REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE KOJŠOV

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
OBEC KOJŠOV
Sídlo organizácie:
Kojšov 3, 055 52 Kojšov
Zastúpený:
Ing. Anton Bašniar, starosta obce
IČO:
00 329 258
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.kojsov.sk
E-mail:
starosta@kojsov.sk
Kontaktná osoba:
Adresa:
Telefón:
E-mail:

Ing. Janka Pokryvková
Duklianska 51, 052 01 Spišská Nová Ves
+421905 713 570
jana.pokryvkova@gmail.com

2.

Druh predmetu obstarávania: stavebné práce

3.

Názov predmetu zákazky: REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE KOJŠOV

4.

Predpokladaná hodnota zákazky: 36 249,08 Eur bez DPH

5.

Typ zmluvy: Podľa § 536 Obchodného zákonníka (Zmluva o dielo) č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov resp. formou objednávky.

6. Miesto dodania predmetu zákazky: Kojšov, p. č. 796
7.

Podrobný opis predmetu zákazky:
Riešený objekt sa nachádza v obci Kojšov, v obytnej zóne. Jedná sa o objekt hasičskej zbrojnice,
ktorá je v súčasnosti prevádzkovaná dobrovoľným hasičským zborom obce DHZO v Kojšove.
Stavba je v stave, kedy sú potrebné stavebné úpravy budovy a výmena strechy . Budova hasičskej
zbrojnice pozostáva z garáže pre hasičské auto a odkladacieho priestoru. Hygienické zariadenia,
wc muži a wc ženy nie sú v existujúcej budove zbrojnice riešené. Pre potreby DHZO budú slúžiť
hygienické zariadenia obecného úradu, ktorý susedí s riešenou stavbou. Sociálne zariadenia
obecného úradu sú prístupné zo vstupnej chodby obecného úradu a prevádzkovým predpisom
bude zabezpečené, že budú vždy prístupné pre potreby členov DHZO.
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Podrobný popis prác je zrejmý z technickej správy a projektovej dokumentácie. Do projektovej
dokumentácie je možné nahliadnuť na obecnom úrade po dohode s kontaktnou osobou. Zadanie výkazu výmer je prílohou výzvy.
8.

Obhliadka predmetu zákazky:
Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác, aby si sami overili a
získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Uskutočnenie
obhliadky je možné v termíne určenom verejným obstarávateľom dňa 06.07.2018 o 10.00 hod.
na mieste uskutočnenia prác - budova HZ na p. č. 796 v obci Kojšov.

9.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa

10. Variantné riešenie: neumožňuje sa
11. Lehota na realizáciu predmetu zákazky: max. 3 mesiace
12. Lehota na predloženie ponuky uplynie: 11.07.2018 o 10.00 hod.
13. Označenie obálky ponuky:
Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
 adresa verejného obstarávateľa,
 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
 označenie “verejná súťaž – neotvárať”,
 označenie heslom verejnej súťaže „Rekonštrukcia HZ Kojšov“.
14. Miesto predloženia ponuky: ponuku doručiť na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 1
výzvy na predkladanie ponúk (Duklianska 51, 052 01 Spišská Nová Ves)
15. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne
16. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
najnižšia cena s DPH
17. Podmienky účasti uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí splniť podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov t.j. uchádzačje oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
18. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 sadzba DPH a výška DPH,
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
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Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať
všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky podľa opisu predmetu zákazky.
19. Obsah ponuky: Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné
doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača (vzor prílohy č. 1)
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria cena (vzor prílohy č.2)
c) Rozpočet – vyplnené zadanie – výkaz výmer
d) Kópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce
20. Jazyk ponuky:
Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme.
21. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 11.07.2018 na obecnom úrade v kancelárii kontaktnej osoby
(adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy) za prítomnosti zástupcov obce. Po otváraní bude
nasledovať vyhodnotenie ponúk, z ktorého bude spísaná zápisnica a následne bude odoslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
15. Platnosť ponuky: do 31.12.2018
16. Financovanie predmetu zákazky a podmienky financovania: Predmet obstarávania bude
financovaný z prostriedkov dotácie MV SR z vlastných zdrojov obce.

Kojšov, dňa 29.06.2018
Ing. Anton Bašniar
Starosta obce

Prílohy:
Príloha č. 1-2 – Identifikačné údaje uchádzača, návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 3 - Zadanie – výkaz výmer

