Základné informácie o zákazke č. 1654817680 pre záujemca / uchádzača

Zástupca obstarávateľa:
Tender-servis s.r.o.
Horelica 456
022 01 Čadca
IČO: 52584127
DIČ:
tel.: +421 910 544 413
tenderservis.sro@gmail.com
Identifikácia obstarávateľa:
Obec Svätý Kríž
Dušan Matejka
Svätý Kríž 152
032 11 Svätý Kríž
IČO: 00315508
DIČ: 2020581530
tel.: +421 44/ 559 263
ousvatykriz@alconet.sk
Zákazka na: Nákup
Názov zákazky: Rekonštrukcia polytechnickej a biologickej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž
Opis predmetu zákazky: Rekonštrukčné práce na vybudovaní polytechnickej učebne z bývalej uholne - kotolne a rekonštrukcia biologickej učebne v zmysle priloženého projektu a výkazu-výmer. Práce
budú realizované na základe schváleného projektu z programu IROP Vybudovanie polytechnickej a biologickej učebne a modernizácia a jazykovej učebne v Základnej škole s Materskou školou Svätý
Kríž .
Predmet zákazky: Stavebné práce
CPV:
45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl
Predpokladaná hodnota zákazky: 48 337,35 EUR bez DPH
Finančný limit zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou - IABDNT >= 5 000 < 180 000
Postup zadávania zákazky: Výzva na predkladanie ponúk
Miesto plnenia: sídlo verejného obstarávateľa
Opis termínu plnenia: Práce budú realizovaná do 3 mesiacov od prevzatia staveniska
Popis podmienok účasti: Záujemca predloží:
1. v zmysle § 34 ods. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác;
zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
-bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
-bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Uchádzač predloží min. 1 referenciu rovnakého alebo podobného charakteru v hodnote min. 48.000 EUR bez DPH.
V prípade nesplnenia podmienky účasti bude uchádzač vylúčený.
Popis zadávacích a ostatných podmienok: Uchádzač vloží svoju ponuku priamo do systému EVOSERVIS ako celkovú cenu s DPH za celý predmet zákazky. Ponuku píše bez medzier, desatinné čísla
oddelené bodkou.
Uchádzač okrem ceny vloží do systému ako prílohy ponuky:
1. podmienku účasti - referenciu
2. ocenený výkaz-výmer, ktorý bude súčasťou zmluvy o dielo ako príloha č. 1
3. uchádzačom podpísaný a vyplnený návrh zmluvy o dielo (v pdf)
Uchádzač si môže dohodnúť termín obhliadky priamo u štatutára organizácie.
Ak sa vo Výzve na predkladanie ponúk, vrátane príloh, použil odkaz na konkrétny výrobok alebo technológiu, potom platí, že verejný obstarávateľ bude akceptovať v ponuke aj uvedenie ekvivalentného
výrobku, resp. technológie.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Komunikácia medzi záujemcom a verejným obstarávateľom bude prebiehať v systéme EVOSERVIS prostredníctvom komunikačného rozhrania.
V prípade ak uchádzač, ktorý sa umiestni na 1. mieste neposkytne súčinnosť pri podpise zmluvy o dielo, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil ako ďalší v poradí.
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže
alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe
zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z
procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť
konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania
zákazky.
Verejný obstarávateľ neuzavie zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f). Uvedenú skutočnosť verejný obstarávateľ overí vo verejne dostupných
databázach.
Súťažné podklady: výkaz-výmer.rar, ŠKOLA SV. KRÍŽ PDF 5.12.2019.zip, Navrh ZoD-1.docx
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Príjem ponúk: Elektronicky
Elektronické podanie ponúk: https://www.evoservis.sk/tenderservis/
Termín odoslania výzvy: 3.1.2020 o 12:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 17.1.2020 o 14:00
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Termín otvárania ponúk: 17.1.2020 o 14:00
Použiť UEZ: Nie
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
Povinné vloženie príloh k ponuke: Áno
Cenové položky ponuky:
Názov: celková cena za predmet zákazky
Jednotka: EUR s DPH
Množstvo: 1

Schválil: Mgr. Ján Jarošík
Vypracoval: Mgr. Ján Jarošík
Dátum a čas tlače : 3.1.2020 o 11:47
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