Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10, 926 01 SEREĎ
20108/2020

Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
1.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Sereď
So sídlom: Námestie republiky 1176/10
Zastúpený: Ing. Martin Tomčányi primátor mesta
IČO : 00306169
Email: mu@sered.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Telefón: Adrián Ševeček, tel.č. 0907983608
Email: adrian.sevecek@sered.sk
2. Názov predmetu obstarávania: Zníženie energetickej náročnosti budovy MO SZZP v Seredi suterén
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV): 45331100-7 Inštalovanie ústredného kúrenia.
4. Opis predmetu obstarávania:
4.1.Mesto Sereď plánuje zníženie energetickej náročnosti budovy MO SZZP v Seredi- časť suterén
viď projektovú dokumentáciu a výkaz výmer - príloha.
4.2. Obhliadka predmetu zákazky do termínu predkladania ponúk – kontaktná osoba Adrián Ševeček,
Telefón: 0907983608
Požadujeme:
-

uskutočňovať práce len počas priaznivého počasia,
zabezpečí kompletnú realizáciu diela podľa platných STN a zabezpečiť revízne správy v tých
prípadoch, kde to vyžaduje platná právna úprava,
zabezpečiť podľa potreby dočasné dopravné značenie na vlastné náklady.

5. Cena:
Cena služby musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:
 ako cena celkom bez DPH,
 výška a sadzba DPH a
 cena celkom vrátane DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
31 672,52 € bez DPH.
7. Rozdelenie predmetu: NIE
8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: ukončiť dielo do 4 týždňov odo dňa prevzatia
staveniska alebo najneskôr do 31.08.2020.
10. Lehota viazanosti ponúk: 31.08.2020.
11. Lehota na predkladanie ponúk:





lehota na predkladanie ponúk je do 30.06.2020 do 12.00 hod. Podanie elektronicky mailom na
adrian.sevecek@sered.sk s predmetom: Zníženie energetickej náročnosti budovy MO SZZP
v Seredi a v prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na
adresu mesta Sereď do podateľne Mestského úradu v Seredi. Dátum poštovej pečiatky nie je
rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky
odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené. Prípadná oprava zrejmých
chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky, je možná aj po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk;
ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne
označená nápisom „: Zníženie energetickej náročnosti budovy MO SZZP v Seredi –
NEOTVÁRAŤ!“, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

12. Podmienky účasti uchádzačov
12.1 Osobné postavenie:
- Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie
dokladmi podľa § 32 ods. 2 alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo
ako fotokópiu tohto dokladu:
-

doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce e)
čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu (príloha č.1) f)

Vyhlasovateľ akceptuje ako náhradu za vyššie uvedené doklady aj zápis v zozname
hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie, a to v rozsahu v akom
vyššie požadované podmienky z tohto zápisu vyplývajú.
12.2 Technická spôsobilosť :
- čestné vyhlásenie, že uchádzač má k dispozícii prostriedky, strojové a technické vybavenie
potrebné k plneniu zmluvy,
- referenciu na stavebné prace obdobné predmetu zákazky v hodnote 25 000€ bez DPH za
posledných 5 rokov
13. Návrh na plnenie kritérií – vyplnená príloha – výkaz výmer a zmluva o dielo.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena diela v eurách s DPH
15. Podmienky financovania: neposkytujeme zálohy, lehota splatnosti faktúr je 30 dní.
16. Typ zmluvy: zmluva o dielo
17. Doplňujúce informácie:
1) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
2) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Seredi dňa: 05.06.2020
Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta

Príloha: projektová dokumentácia výkaz výmer, zmluva o dielo, čestné vyhlásenie (k bodu12.1)

Príloha č. 1 Čestné vyhlásenie k bodu 12.1

Čestné vyhlásenie

Uchádzača/záujemcu

.........................................................................................................

Vyhlásenie uchádzača/záujemcu
1.Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
2.Nedopustilisme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mi bola právoplatne
uložená sankcia,
3.Nedopustilisme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
4.Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum: .........................................

Podpis: ............................................
( vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)

