Výzva na predloženie ponuky.
Natália Bendíková, Hrušov 135, 99142 Hrušov
O: 44314167

verejne zverejnené
Vec: Výzva na predloženie ponuky
Natália Bendíková, ako obstarávate v zmysle § 8 ods. 1, 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

Výstavba objektov v relaxa no zážitkovom areáli „U bylinkárky“
1. Identifikácia verejného obstarávate a:
Verejný obstarávate v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:
Názov verejného obstarávate a / obstarávate a: Natália Bendíková
Sídlo: Hrušov 135, 99 142 Hrušov
Prevádzka: Hrušov 549, 99142 Hrušov
O:
44314167
DI : 1080167022
Tel.: +421915800604
E-mail: ubylinkarky@gmail.com
Internetová stránka: http://www.ubylinkarky.sk/
íslo ú tu: SK3902000000002493704151

2. Miesto predloženia/doru enia ponuky:
Natália Bendíková
Poštou, osobne: Hrušov 135, 99 142 Hrušov

E-mailom:

martina.zarkon@gmail.com

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Osobne - Ing. Natália Bendíková,
E-mailom: Ing. Martina Kuku ková
4. Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je výstavba nasledovných objektov:
Ekodom ek - Vstupný objekt do areálu
Relaxa ný kamenný dom ek L
Relaxa ný kamenný dom ek P
Relaxa ný senný dom ek
Relaxa ný v elí dom ek
Rekonštrukcia prístupovej komunikácie areálu ubytovania v súkromí

Cie om zákazky je:
Cie om zákazky je pre návštevníkov ubytovacieho zariadenia U bylinkárky zatraktívnenie ubytovacieho
zariadenia využitím prírodných a reliéfnych danosti zaujímavého územia.
Názov projektu: Tematické cesty pre vek 0 – 100,
Kód projektu: SKHU/1801/1.1/026
Podrobný opis zákazky je sú as ou Špecifikácie - príloha . 1 výzvy. Sú as ou špecifikácie je projektová
dokumentácia (PD) - samostatná príloha.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo stavebné objekty– návrh zmluvy je prílohou . 3 výzvy.
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1:
Predmetom zadania je
Ekodom ek - Vstupný objekt do areálu
Relaxa ný kamenný dom ek L
Relaxa ný kamenný dom ek P
Relaxa ný senný dom ek
Relaxa ný v elí dom ek
Rekonštrukcia prístupovej komunikácie areálu ubytovania v súkromí
Podrobný opis zákazky je sú as ou Špecifikácia - príloha . 1 výzvy. Sú as ou špecifikácie je projektová
dokumentácia - samostatná príloha
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
101 397,00- Eur bez DPH
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto odovzdania diela je na parcelách uvedených v PD.
Termín dodania:

do 30.10.2019 do 31.01.2020 -

do 31.07.2020 -

objekt Rekonštrukcia prístupovej komunikácie
objekty 2 - Relaxa ný kamenný dom ek L
3 - Relaxa ný kamenný dom ek P
4 - Relaxa ný senný dom ek
5 - Relaxa ný v elí dom ek
objekt 1 - Ekodom ek – vstupný objekt

9. Lehoty na dodanie alebo dokon enie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Do 31.07.2020

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

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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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.
12. Lehota na predloženie ponuky:
lehota na predkladanie ponúk uplynie d a 9.9.2019 do 14.00 hod. V prípade ponúk
doru ených poštou je rozhodujúci de doru enia ponuky na miesto pod a bodu 2. Výzvy.
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo emailom .
Kompletné cenové ponuky doru te poštou alebo osobne v zalepenej a zape atenej obálke
s ozna ením „Výstavba objektov NEOTVÁRA ” na miesto pod a bodu 2 tejto výzvy, alebo emailom martina.zarkon@gmail.com 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:
15.1 Návrh uchádza a na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
príloha . 2 (cenová ponuka a výkaz-výmer)
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.
15.2 Fotokópia dokladu o oprávnení dodáva tovar, poskytova službu resp. uskuto ova stavebné práce.
V zmysle § 117 a § 32 ods. 1 písm. e) zákona . 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení verejný
obstarávate na preukázanie splnenia podmienok ú asti týkajúcich sa osobného postavenie vyžaduje
predloži Doklad o oprávnení doda tovar, uskuto ova stavebné práce alebo poskytova službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky, ktorým uchádza preukáže, že je oprávnený dodáva tovar, uskuto ova
stavebné práce alebo poskytova službu. (posta uje fotokópia, alebo relevantný doklad z verejne
dostupných zdrojov).
15.3 estné vyhlásenie. V zmysle § 117 a § 32 ods. 1 písm. e) zákona . 343/2015 o verejnom obstarávaní
v platnom znení verejný obstarávate na preukázanie splnenia podmienok ú asti týkajúcich sa osobného
postavenia vyžaduje predloži
estné vyhlásenie, ktorým uchádza preukáže, že nemá uložený zákaz
asti vo verejnom obstarávaní potvrdený kone ným rozhodnutím SR alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu a v predmetnom obstarávaní nie je v konflikte záujmov – príloha . 4 a
príloha . 5.

UPOZORNENIE:
Predložením cenovej ponuky uchádza súhlasí so všetkými podmienkami sú aže, vrátane
zmluvných podmienok, uvedených v prílohe .3 výzvy.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku (akceptovaný je aj eský jazyk), v jednom vyhotovení.
Variantné riešenie: neumož uje sa
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16. Otváranie ponúk: (uvies dátum, as a miesto)
Otváranie ponúk sa uskuto ní: 9.9.2019 o 15,00 hod, na adrese uvedenej v bode 1.
17. Postup pri otváraní ponúk:
Predložené ponuky budú otvorené za prítomnosti majite ky firmy a osobou zodpovednou za VO.

18. Lehota viazanosti ponúk: 30.03.2020

19. Osoby ur ené pre styk so záujemcami a uchádza mi

Verejný obstarávate splnomocnil na realizáciu verejného obstarávania:
Ing. Martina Kuku ková
Telefón:
0915 872 042, 0903 479 606
e-mail:
martina.zarkon@gmail.com
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 Kuku ková
Prílohy:
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha
Príloha

. 1 - Špecifikácia stavebné objekty, Projektová dokumentácia
. 2 – Návrh na plnenie kritérií ( stavebný rozpo et - výkaz výmer)
. 3 - Navrh_Zmluva o dielo
. 4 – estné prehlásenie k § 117 a 32 ods.1
. 5 – Súhlas so spracovaním osobných údajov
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