Príloha č. 1: Určenie predpokladanej hodnoty zákazky

1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa

Obec Vrbov

2. Predmet/názov zákazky
3. Druh zákazky (tovary/služby/práce)

- Materská škola Vrbov stavebné
úpravy a oprava loggií
práce

4. Kód CPV:

50000000-5

5. Spôsob určenia PHZ:
a) prieskum trhu
b) rozpočet stavby (stavebného diela alebo prác)
c) Na základe predchádzajúcich zákaziek [4]
d) Na základe údajov z elektronického trhoviska
e) Iným spôsobom :
6. Podklady preukazujúce určenie PHZ :

Projektová dokumentácia

7. Výsledná PHZ určená podľa §6
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

122 600,87 € s DPH

8. Meno, funkcia a podpis zodpovednej osoby:

Mgr. Tatiana Faltinová

9. Miesto a dátum:

Vrbov, 26.7.2018

10. Prílohy:
Príloha č. 1

Záznam z prieskumu trhu

Príloha č. 2

Test bežnej dostupnosti

Príloha č. 3

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Prieskum trhu na účely určenia predpokladanej hodnoty
1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa

Obec Vrbov

2. Predmet/názov zákazky

- Materská škola Vrbov stavebné
úpravy a oprava loggií

3. Druh zákazky (tovary/služby/práce)

práce

4. Kód CPV:

50000000-5

5. Spôsob určenia PHZ [11]:

rozpočet stavby

6. Identifikovanie podkladov, na základe ktorých bol prieskum vykonaný [12]:
a) zoznam oslovených dodávateľov:

Názov osloveného
dodávateľa

Dátum oslovenia

Spôsob oslovenia

MK STAVBY, Daniel
Majkut, Športová
358/36, Ľubica
Drutexplast, s.r.o., Ján

26.7.2018

Listom, e-mail

26.7.2018

Listom, e-mailom

MILEO, s.r.o., Milan 26.7.2018
Valenčík, Pod lesom
1429/7,
06001
Kežmarok

Listom, e-mailom

Poznámka

Dudek, Kukučínová
2046/29, Kežmarok

b) zoznam predložených ponúk:
Názov dodávateľa, ktorý
predložil ponuku

Dátum predloženia

Suma ponuky
relevantná pre
určenie PHZ
V € bez DPH

Poznámka

c) zoznam identifikovaných cenníkov/zmlúv/plnení:
Identifikácia zdroja údaja

Odkaz na
internetovú
stránku
(ak je relevantná)

Suma ponuky
relevantná pre
určenie PHZ
V € bez DPH

d) Iné relevantné podklady preukazujúce vykonanie prieskumu trhu:
7. Výsledná suma v rámci vyhodnotenia prieskumu trhu:
8. Meno, funkcia a podpis zodpovednej osoby:
9. Miesto a dátum vykonania prieskumu:

Poznámka

10. Prílohy:

.......................................
Mgr. Tatiana Faltinová, starostka obce
Vrbov, 26.7.2018

Príloha č. 2 Test bežnej dostupnosti
Druh zákazky: stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 122 600,87 € s DPH
Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení §2 ods. 5 písm. o) ZVO sú vymedzené
kumulatívnym spôsobom a pri „Teste bežnej dostupnosti“ musí byť naplnená každá
z uvedených podmienok:
Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu
1

2

3

Áno

Nie

Nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na
základe špecifických pre a pre daný prípad jedinečných
požiadaviek

x

Sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich
vlastností alebo prvkov aj dodané, uskutočnené alebo poskytnuté
a zároveň – t.j. neboli špecifikované jedinečné požiadavky

x

Sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo
poskytované pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa,
dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre spotrebiteľov
a iné osoby na trhu – t.j. nebolo potrebné ich upraviť (ich
vlastnosti, podobu)

x

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 1-3 ÁNO, je možné uviesť, že predmet zákazky je v danom
čase bežne dostupný na trhu.
Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 6 a 7 ZVO stanovujú podporné
pravidlo, ktoré by malo uľahčiť správnu kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti na trhu:
Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu
4

Sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb

5

Sú spotrebného charakteru

Áno

Nie
x
x

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 4-5 ÁNO, je pravdepodobné, že predmet zákazky je v danom
čase bežne dostupný na trhu.
Prijímateľ berie na vedomie , že uvedenie nepravdivých informácií v tomto vyhlásení je možné
považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Záver * :

Bežne dostupný tovar, služba Nie bežne dostupný tovar,
alebo stavebná práca
služba alebo stavebná práca

* nehodiace sa preškrtnite
Prijímateľ uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých formuloval svoje odpovede k podmienkam č.
1- 3 vo vzťahu k danému predmetu zákazky.
Odôvodnenie:
Loggia v materskej škole je v zlom technickom stave, z toho dôvodu je nutná oprava.

Príloha č. 3
Výzva na predkladanie cenových ponúk
Zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Vrbov
So sídlom: Vrbov č. 204, 059 72 Vrbov
Zastúpený: Mgr. Tatiana Faltinová
IČO: 00326721
DIČ: 2020697371
EMail: obecvrbov@stonline.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Telefón: 0944 058 500
Email: obecvrbov@stonline.sk , starosta@obecvrbov.sk
2. Názov predmetu obstarávania: Materská škola Vrbov stavebné úpravy a oprava loggií
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV): 50000000-5
4. opis predmetu obstarávania: stavebné úpravy a oprava loggií
5. Cena: cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:
Ako cena celkom s DPH: 122 600,87 €
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.
6. predpokladaná hodnota zákazky: 122 600,87 €
7. rozdelenie predmetu: Nie
8. možnosť predloženia variantných riešení: Nie
9. trvanie zmluvy alebo lehota dodania.
10. lehota viazanosti ponúk:
11. lehota na predkladanie ponúk:
- lehota na predkladanie ponúk je do: 30.7.2018 v prípade doručenia poštou musí byť ponuka
v stanovenej lehote doručená na adresu Obec Vrbov, Vrbov č. 204, 059 72 Vrbov. Dátum poštovej
pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predkladané
ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb
a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky , je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie
ponúk.
- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v mene EUR, obálka musí byť zreteľne označená
nápisom „Obstarávanie – neotvárať“ heslom obstarávania „Materská škola Vrbov stavebné úpravy
a oprava logií“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.
12. Podmienky účasti uchádzačov: Hornú časť loggií ukončiť do 31.8.2018 v nevyhnutných
prípadoch do 9.9.2018.
12.1. Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. E)
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2
písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto
dokladu – doklad o oprávnení uskutočňovať práce , ktoré sú predmetom tejto zákazky.
12.2. Návrh na plnenie kritérií – vyplnený výkaz výmer
12.3. Podpísaná zmluva o dielo

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena diela v eurách s DPH
14. Podmienky financovania:
15. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo
16. doplňujúce informácie:
1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vymenuje komisiu verejného
obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk.
2) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi
v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku neprijal.
3) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti
a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.
4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť
v prípade ak:
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených vo výzve
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené
- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania
- nebude predložená ani jedna ponuka
5) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní
6) Verejný obstarávateľ si vyradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky
Vo Vrbove, dňa 26.07.2018

Mgr. Tatiana Faltinová
Starostka obce

Prílohy:
1. Návrh na plnenie kritérií
2. Výkaz výmer
3. Zmluva o dielo

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
Súťažná ponuka
1. Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
Konateľ spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
Email:
Názov predmetu
obstarávania:

Celková cena diela bez
DPH
V súlade s výkazom
výmer

DPH

Dátum .................................
podpis .....................................
(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)

Celková cena diela s
PH
V súlade s výkazom
výmer

