044 81, okres Košice-okolie

Obec KYSAK
č.s.: 252 / 2019
VÝZVA č. 105 / 2019

na predloženie ponuky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nie bežne dostupná
Podlimitná - stavebné práce - limit 150.000 € - zverejnená na profile obce
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Kysak
Sídlo: Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak
Zastúpený: Ing. Ľubomír Krajňák – starosta obce
IČO: 00324400
DIČ: 2021244841
Bankové spojenie: Prima banka a.s., Košice
IBAN: SK60 5600 0000 0004 0642 6001

Kontakt:
Web stránka: www.kysak.sk
email: starosta@kysak.sk
tel: +421 55 7290 591
mobil: +421 905 837 036

2. Predmet zákazy:
Rekonštrukcia kotolne a výmena radiátorov v pavilóne I. ZŠ Kysak

3. Opis predmetu zákazky:
1. Montáž kotolne v pavilóne I. ZŠ Kysak podľa rozpisu v prílohe č. 1 (priloha1_kotolna_ZSKysak.pdf
2. Výmena radiátorov v pavilóne I. ZŠ Kysak podľa rozpisu v prílohe č. 2 (priloha2_radiatory_ZSKysak.pdf)
3. Obhliadka priestorov pavilónu I. možná v pracovných dňoch

4. Lehota na predkladanie ponúk:
a) Lehota na predkladanie návrhov:
23.08.2019
b) Ponuku prosíme predložiť poštou v uzatvorenej obálke
c) Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená

5. Miesto predkladania ponúk:
a) Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak
b) Pri doručení e-mailom ponuku doručte na adresu: podatelna@kysak.sk
c) Pri doručení poštou ponuku doručte na adresu: Obec Kysak, Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak

6. Jazyk ponuky:
a) Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.
b) Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne
predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

7. Kritéria na vyhodnotenie ponuky
a) Najvýhodnejšia ponuka z hľadiska technických parametrov, ceny a dodacích podmienok.
- V prípade uchádzača, ktorý je platcom DPH sa bude hodnotiť cena s DPH,
- V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH sa bude hodnotiť cena bez DPH. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH upozorní.
- Cenu žiadame stanoviť položkovite na celý predmet zákazky a musí obsahovať konečne ceny v EUR s DPH
(vrátane dopravy a vyloženia do miesta plnenia).
b) Ponuka, ktorá nebude kompletná (nebude obsahovať všetky položky predmetu zákazky) sa nebude
vyhodnocovať.

8. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Zmluva o dielo

9. Miesto a termín poskytnutia služby, dodávky tovaru a uskutočnenia stavebných prác
ZŠ Kysak

9. Doplňujúce doklady a informácie
a) Po vyhodnotení predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ písomne (e-mailom) oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi, ktorý
splní podmienky uvedené v opise predmetu zákazky a predloží najnižšiu cenu, oznámi že jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o
verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky. V prípade, že verejnému obstarávateľovi
bude doručená len ponuka od jedného uchádzača v zmysle interných predpisov sa prieskum trhu zopakuje. Ak aj
po opakovanom prieskume trhu predloží ponuku iba jeden uchádzač, bude sa hodnotiť ponuka tohto uchádzača.
b) Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená, na internetovej stránke: www.kysak.sk
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu zrušiť verejné obstarávanie.
d) Termín dodania služby/ tovaru:
do 30 dní od podpisu zmluvy o dielo

Vyhlásená dňa:

15.08.2019

Ing. Ľubomír Krajňák
Starosta obce
Príloha:

