Obec Pernek , IČO: 00305014
Výzva na predkladanie ponúk
Podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón:
e- mail:
Internetová stránka:

Obec Pernek
č.48, 900 53 Pernek
Ing. Martin Ledník – starosta obce
00305014
2020643691
Prima banka Slovensko, a.s.,
SK72 5600 0000 0032 4152 5004
+421 34 779 4246, 0917 677 010
starosta@pernek.sk
www.pernek.sk

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :

Typ verejného obstarávateľa:
obstarávaní.

Meno a priezvisko: Ing. Mária Výletová
Č. tel.: 0903029620
e- mail: mariavyletova@gmail.com

Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods.1 b) zákona o verejnom

2. Názov predmetu zákazky: Strecha – Hasičská zbrojnica Pernek
druh zákazky :
CPV:

práca
45216121-8
45261000-4
45261300-7
45261400-8

stavebné práce na objektoch hasičských staníc
Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce
a pokrývačské práce ,
Klampiarske práce a montáž odkvapových žlabov
Oplechovanie

3. Stručný opis a min. technické špecifikácie:
Predmetom zákazky je realizácia strechy na objekte Hasičskej zbrojnice v obci Pernek v rozsahu:
- montáž krovov včetne spojovacích prvkov,
- montáž debnenia
- montáž latovania včetne spojovacích prvkov,
- dodávka a montáž paropriepustnej fólie
- klampiarske konštrukcie – žlaby,
- dodávka a montáž krytiny z profilovaného plechu
- oplechovanie
- presun hmôt
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v zadaní, a výkresovej časti ktoré
tvoria nedeliteľnú súčasť výzvy.

1 Predmet zákazky :

Strecha – Hasičská zbrojnica Pernek

Obec Pernek , IČO: 00305014
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
V prípade potreby je možné vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác, po predchádzajúcom
ohlásení u verejného obstarávateľa na č. tel. 0917 677 010 v zmysle bodu 1 výzvy a nahliadnuť do
vypracovanej projektovej dokumentácie.
Všeobecné požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky :
- pri realizácií stavebných prác musí uchádzač dodržiavať všetky platné bezpečnostno-právne
predpisy a iné všeobecne záväzné právne predpisy pri práci najmä: - zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník
práce v znení neskorších predpisov a iné právne predpisy,
- odborné a technické práce musí uchádzač realizovať v súlade s príslušnými technickými normami,
ktoré sú platné v čase realizácie diela ,
- uchádzač bude realizovať práce v súlade s predloženým Výkazom výmerom, ktorý bude
vypracovaný podľa prílohy výzvy. Uchádzač v záväzných návrhov realizácie diela musí zabezpečiť čo
možno najväčšiu plynulosť výstavby a jej rovnomernosť. Taktiež uchádzač pri tvorbe ponuky musí
postupovať v zmysle platných noriem z oblasti stavebníctva , kedy je potrené pri tvorbe ponuky sa
zaoberať reálnou Celkovou normovou prácnosťou, plánovanou prácnosťou, počtom nasadenia
pracovníkov a strojov, počtom zmien, trvaním zmeny a pod.
Verejný obstarávateľ umožňuje použitie ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov
použitých pri uskutočnení stavebných prác v rámci realizácie predmetu tejto zákazky. Pri použití
ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov musia mať minimálne vlastnosti (parametre)
zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v projektovej dokumentácii a vo
výkaze výmer prác zákazky. Ak sú v opise predmetu zákazky či inde v týchto súťažných podkladoch a
ich prílohách odkazy na konkrétne normy, pripúšťajú sa normy ekvivalentné platné v EÚ

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 25 059,42 Eur
5. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe najnižšej
ceny .
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:
Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných
údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za predmet
zákazky vyjadrenú v EUR s DPH . Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke
predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH , ako tretí v poradí sa
umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží tretiu najnižšiu cenu za predmet zákazky
vyjadrenú v EUR s DPH .
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma a súčasne bude vyzvaný na
podanie návrhu Zmluvy na poskytnutie služby v súlade s ponukou. Neúspešnému uchádzačovi bude
oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky s uvedením identifikácie úspešného
uchádzača a informáciu o výhodách ponuky úspešného uchádzača.

6. Spôsob určenia ceny : uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu
zákazky, uvedená v ponuke uchádzača , bude vyjadrená v eurách bez dane z pridanej hodnoty, ako aj
s daňou z pridanej hodnoty.
Návrh ceny musí byť spracovaný v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov , vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z. , ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
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Uchádzač zohľadní vo svojej ponuke všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy,
pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedeným v časti
predmetu zákazky.

7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky :
Miesto dodania predmetu zákazky : Požiarna zbrojnica , katastrálne územie Pernek.
Termín uskutočnenia stavebných prác : 2 mesiace ,
zahájenia prác do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska

8. Podmienky účasti ( doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti ) :
8.1 - doklad v zmysle § 32 ods.1.písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. – oprávnenie uskutočňovať
stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky – doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
8.2 - uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods.1
písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. – doklad, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu – doloženým čestným vyhlásením.
8.3. - čestné vyhlásenie uchádzača , že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f)
zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení.

9. Obsah ponuky :
 titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých predkladaných
dokumentov, identifikačné údaje uchádzača - Príloha č. 1 : obchodný názov, adresa sídla
uchádzača alebo miesto podnikania, s kontaktným miestom (telefón, e-mail, fax), podpísaný
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov
uchádzač vyhotoví doklad „Identifikačné údaje uchádzača“, v ktorom uvedie identifikačné
údaje za každého člena skupiny. Tento musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny a opečiatkovaný pečiatkou
každého člena skupiny
 návrh uchádzača na plnenie kritéria podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača - príloha č.2,
 písomné vyhlásenie uchádzača - príloha č.3,
 doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb – výpis z obchodného registra,
u fyzických osôb – výpis zo živnostenského registra.
 podpísaný návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení vrátane oceneného výkazu výmer ,
ktorý je súčasťou tejto výzvy - príloha č.4,
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10. Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky sa prijímajú v termíne do 9. decembra 2021 do 15:00 hod. osobne alebo poštou na adresu:
Obecný úrad Pernek, č. 48, 900 53 Pernek v uzatvorenej obálke s označením : „ NEOTVÁRAŤ –
strecha – Hasičská zbrojnica “ .
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na
adresu uchádzača naspäť neotvorená.

11. Termín otvárania ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa : 9. decembra 2021 o 16:00 hod. na adrese verejného
obstarávateľa Obecný úrad Pernek, č. 48, 900 53 Pernek – zasadačka úradu .

12. Ostatné:
Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi
verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač.
Uchádzač berie na vedomie , že zmluva, ktorej predmetom bude táto zákazka je sprístupnená
v zmysle zákona na webovom sídle verejného obstarávateľa
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača
vylúčená z hodnotiaceho procesu.
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby elektronickou poštou na
adrese: mariavyletova@gmail.com
Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na
predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom najneskôr 3
dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk

Ing. Martin L e d n í k
starosta obce

Prílohy: - výkaz výmer ( zadanie )
- návrh na plnenie kritéria
- prehlásenia, návrh Zmluvy
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