

OBEC NIŽNÁ OLŠAVA, Nižná Olšava 100, 090 32 Miňovce

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY 
Obec Nižná Olšava ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b)  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ZVO) Vás týmto žiada o predloženie ponuky v zmysle §117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Úradný názov a sídlo: 	Obec Nižná Olšava, Nižná Olšava 100, 090 32  Miňovce 
Zastúpený:                        Ing. Igorom Madzinom, starosta obce
IČO:  			00330809
Kontaktná osoba: 	Ing. Igor Madzin
Telefón:		 	0915 946 808
e-mail: 			obecniznaolsava@gmail.com

Názov predmetu zákazky: 	Vytvorenie kultúrno-športového centra
Druh zákazky:   			stavebné práce 
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  45000000  – 7 – stavebné práce
Hlavné miesto uskutočnenia predmetu zákazky:  Nižná Olšava, športový areál
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je vytvorenie kultúrno-športového centra v obci Nižná Olšava. Detailná špecifikácia stavebných prác je podrobne rozpísaná a tvorí súčasť Výzvy ako príloha č. 1 – Zadanie s výkazom výmer - sumár, príloha č. 2 Zadanie ZTI a príloha č. 3 Zadanie ELI
Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky:  29. 02. 2020
Záujemca/uchádzač musí predložiť svoju ponuku v rámci tohto prieskumu trhu na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ nepripúšťa žiadne varianty.

Lehota na predkladanie ponúk: 14. 10. 2019 do 15:00 hod.
Ponuky musia byť podpísané, opečiatkované a doručené poštou / osobne / e-mailom na vyššie uvedenú adresu resp. e-mailovú adresu v lehote na predkladanie ponúk.

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
	Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: je oprávnený uskutočňovať stavebné práce.
	Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ nepožaduje/požaduje predloženie originálu alebo úradne overenej kópie vyššie uvedeného dokladu. V prípade, ak sa nepožaduje predloženie originálu. Postačuje predložiť obyčajnú kópiu predmetného dokladu. V prípade predloženia ponuky prostredníctvom e-mailu je možné predložiť uvedený doklad v elektronickej podobe (sken dokumentu).
	Požadované doklady sa doplnia podľa potreby v závislosti od predmetu zákazky


Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena zákazky v EUR s DPH na celý predmet zákazky. V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

Typ zmluvy: Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo.  Zmluva bude uzavretá v súlade s podmienkami súťažných podkladov a ponukou úspešného uchádzača

Trvanie zmluvného vzťahu: 
Zmluva bude uzatvorená na dobu do 29. 02. 2020.



Ďalšie informácie: 
	Ponuky sa musia predkladať v slovenskom jazyku.



Obsah ponuky:
	cenová ponuka za dodanie celého predmetu zákazky v štruktúre podľa prílohy č. 1 – Zadanie s výkazom výmer - sumár, prílohy č. 2 Zadanie ZTI a prílohy č. 3 Zadanie ELI
	kópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce


Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške 20 595,42 EUR s DPH. V prípade, že ponuka v rámci tohto prieskumu trhu presiahne túto čiastku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuku za neprijateľnú. 

Podmienky financovania: Financovanie tohto predmetu zákazky sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku na účet dodávateľa/poskytovateľa a to na základe faktúry vystavenej dodávateľom/poskytovateľom a doručených verejnému obstarávateľovi. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa predloženia predmetnej faktúry.

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky (vykonávaný prieskum trhu) z nasledovných dôvodov:
	nebude predložená ani jedna ponuka,
	 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, t. j. ani jeden uchádzač nebude oprávnený uskutočniť predmet zákazky,
	 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
	 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásil tento prieskum trhu,
	 ak sa v priebehu prieskumu trhu vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v predmetnom prieskume trhu pokračoval.

Náklady na ponuku predloženú v rámci tohto prieskumu trhu: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky v rámci tohto prieskumu trhu znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok tohto prieskumu trhu.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu/nevystaví objednávku s uchádzačom/uchádzačovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že z predmetného prieskumu trhu nevyplýva verejnému obstarávateľovi záväzok s Vami uzavrieť objednávku/zmluvu. 

V Nižnej Olšave, 08. 10. 2019



          .........................................................	
Ing. Igor  Madzin, starosta obce
    osoba oprávnená konať 
  za verejného obstarávateľa

