Príru ka k procesu verejného obstarávania

Príloha . 7

Výzva na predloženie ponuky.
Komunika né Centrum Detva, n.o.,
Námestie mieru 31, 962 12 Detva

verejne zverejnené

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Komunika né Centrum Detva, n.o., ako obstrávate v zmysle § 8 ods. 1, písm. c) zákona . 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

„Zhotovenie replík udovej architektúry“
1.

Identifikácia verejného obstarávate a:
Verejný obstarávate v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) ZVO:
Názov verejného obstarávate a / obstarávate a: Komunika né Centrum Detva, n.o.
Sídlo:

Námestie mieru 31, 962 12 Detva

Štatutárny zástupca:

Ing. Elena Jankovi ová

O:
DI :
DPH:

37954008
2021785678
nie je platca DPH

Tel.:

+421 904 101 012

Fax:

-----

E-mail:

ela@cyklo.sk

Internetová stránka:
Bankové spojenie:
íslo ú tu.:

http://www.vulkanpolana.sk/kulturnacesta.xhtml
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK03 0200 0000 0018 2726 4359

Adresa kancelárie: Záhradná 12, 962 12 Detva

2.

Miesto predloženia/doru enia ponuky:
Komunika né Centrum Detva, n.o.,
Adresa kancelárie: Záhradná 12, 962 12 Detva

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Ing. Elena Jankovi ová, tel. íslo: +421 904 101 012, e-mail: ela@cyklo.-sk

4.

Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je Zhotovenie replík udovej architektúry v rámci projektu:
Názov projektu: Palócland - Hont - Podpolanie: visitor-friendly development of common cultural
heritage thematic routes
kód NFP: SKHU/1601/1.1/175.

5.

Podrobný opis zákazky je sú as ou Špecifikácie pre zhotovenie replík.
Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo – návrh zmluvy je prílohou . 1 výzvy.

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1:
Predmetom zákazky je výroba 3 objektov - ahkých prenosných zmenšených replík tradi nej
udovej architektúry z regiónu Podpo anie, ktoré budú využívané na prezenta né ú ely po as
podujatí. Objekty musia z vonkajšieho poh adu by o najvernejšou kópiou pôvodnej udovej
zástavby v Podpo aní pod a podrobnej špecifikácie a ná rtov. V zmysle zákona . 50/1976 o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku sa jedná o krátkodobé prenosné zariadenia a pod a §
56 písm. c) a d) si nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie.
3 objekty, a to konkrétne:
- objekt .1 - replika gazdovského domu
- objekt .2 - replika stajne s humnom
- objekt .3 - replika dreveni ky so slamenou strechou,
V dvoch etapách:
- etapa .1 – zhotovenie objektu .1 a .2
- etapa .2 – zhotovenie objektu .3
Všetky objekty musia by ahko zmontovate né, demontovate né a prenosné bežnými dopravnými
prostriedkami. Prvky musia by po zmontovaní pevné a vhodné pre použitie v exteriéri ( prenosné
výstavy po as podujatí, odolnos poveternostným vplyvom, celoro né umiestnenie prvkov vo
vo nej krajine, a.p. ). Jednotlivé asti prvkov musia by zhotovené z takých materiálov a takým
spôsobom, aby odolávali opakovanej montáži, demontáži a transportom na rôzne miesta.
Podrobný opis zákazky je sú as ou Špecifikácie pre zhotovenie replík – príloha . 2 výzvy.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky – 39 564,87 Eur bez DPH
8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dovzdania diela je sídlo objednávate a uvedené v bode 1.
Termín:
- etapa .1 : do 30.04.2018
- etapa .2 : do 31.08.2018

9.

Lehoty na dodanie alebo dokon enie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Termín:
- etapa .1 : do 30.04.2018
- etapa .2 : do 31.08.2018

10. Sú ažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nerelevantné

11. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zmluvy je financovaný z prostriedkov európskych štrukturálnych a investi ných fondov
alej aj ako EŠIF) v rámci projektu z programu Interreg Slovenská republika – Ma arsko a
spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpo tu SR a rozpo tu objednávate a systémom
financovania formou refundácie.
1

Jednozna ná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskrimina ným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a pod a ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet
zákazky musí by opísaný jednozna ne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa pod a ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú
odvoláva na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, zna ku, patent, typ, krajinu, oblas alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k
znevýhodneniu alebo k vylú eniu ur itých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použi len vtedy, ak
nemožno opísa predmet zákazky dostato ne presne a zrozumite ne a takýto odkaz musí by doplnený slovami „alebo ekvivalentný“),
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12. Lehota na predloženie ponuky:

-

lehota na predkladanie ponúk uplynie d a 21.03.2018 o 13.00 hod. V prípade ponúk
doru ených poštou je rozhodujúci de doru enia ponuky na adresu uvedenú v bode 1 –
Adresa kancelárie: Záhradná 12, 962 12 Detva.

13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom

-

cenové ponuky doru te poštou alebo osobne v zalepenej a zape atenej obálke
s ozna ením „ VO-architektúra“ NEOTVÁRA na adresu uvedenú v bode 1 - Adresa
kancelárie: Záhradná 12, 962 12 Detva. tejto výzvy, alebo e-mailom na adresu:
martina@euprojekty.sk, ela@cyklo.sk v skenovanej podobe.

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
cena s DPH
Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou.

15. Pokyny na zostavenie ponuky:

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Návrh uchádza a na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – príloha . 4
- uchádza v cenovej ponuke uvedie navrhovanú cenu v EUR, v zložení:
- cena celkom (bez DPH, návrh DPH a celkom vrátane DPH)
Ak uchádza nie je platite om DPH v Slovenskej republike, uvedie návrh zmluvnej
ceny celkom, sú asne na túto skuto nos v ponuke upozorní.
b. Vyplnený priložený výkaz výmer, podpísaný uchádza om – príloha . 3.
c.

Návrh Zmluvy o dielo – vyplnený a podpísaný uchádza om – príloha . 1.

d. Fotokópia dokladu o oprávnení – pre zákazku v oblasti vykonávania stolárskych
prác ( výppis zo živnostenského resp. obchodného registra)

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, v jednom vyhotovení.
Variantné rišenie: neumož uje sa

16. Otváranie ponúk: (uvies dátum, as a miesto)

Otváranie ponúk sa uskuto ní: 21.03.2018 o 14.00 hod, na adrese uvedenej v bode 1.

17. Postup pri otváraní ponúk:
Predložené ponuky budú otvorené štatutárnym zástupcom a osobou zodpovednou za VO.

18. Lehota viazanosti ponúk: 28.12.2018

19. Osoby ur ené pre styk so záujemcami a uchádza mi
Ing. Martina Babicová,
Telefón: 0903/564643
e-mail: martina@euprojekty.sk
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20.

alšie informácie verejného obstarávate a:
Verejný obstarávate oznámi všetkým uchádza om, ktorých ponuky sa vyhodnocovali,
výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádza ovi verejný obstarávate oznámi, že jeho
ponuku prijíma. Neúspešnému uchádza ovi oznámi, že neuspel. Verejný obstarávate vyzve
úspešného uchádza a na rokovanie o uzavretí zmluvy.

Verejný obstarávate si vyhradzuje právo nevybra uchádza a, resp. zruši verejné
obstarávanie na zabezpe enie plnenia predmetu zákazky - ak nebude predložená ani
jedna ponuka, ani jeden uchádza nesplní podmienky ú asti, ak sa zmenia okolnosti, za
ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša
uchádza bez finan ného nároku vo i verejnému obstarávate ovi, bez oh adu na
výsledok zadávania zákazky.

S úctou,

..........................................................
Ing. Martina Babicová
Prílohy:
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha

.1 - „Návrh Zmluvy o dielo
. 2- Špecifikácia zhotovenia replík
. 3 – Rozpo et, resp. výkaz výmer, ktorý je potrebné oceni vo formáte excell
. 4 – Návrh na plnenie kritérií
. 5 – Ná rty jednotlivých replík
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