Obec Mojš
Výzva na predloženie cenovej ponuky

podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

pre zákazku s názvom : „Rekonštrukcia jestvujúceho
chodníka na cintoríne v Mojši“
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Kontaktná osoba:
Sídlo
Obec (mesto):
Ulica:
Telefón:
Elektronická pošta:

Obec Mojš
Ing. Štefan Svetko

IČO: 00321494
DIČ:
-

Mojš
Mojš
041 5692 383

PSČ: 010 01
Číslo: 147

ocumojs@mail.t-com.sk

Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie
Názov:
Kontaktná osoba:
Sídlo
Obec (mesto):
Ulica:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Euro Dotácie, a.s.
Mgr. Hujová Alena

IČO: 36 438 766
IČ DPH: SK2022122520

Žilina
Na Šefranici
+421 41 5665 268
hujova@eurodotacie.sk
www.eurodotacie.sk

PSČ: 010 01
Číslo: 1280/8

(2) Identifikácia predmetu obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúceho chodníka na cintoríne v Mojši. Zákazka pozostáva
z dvoch objektov SO 01 – Chodník a SO 06 Sadovnícke úpravy. Bližšia špecifikácia v prílohe (výkaz –
výmer). Rekonštrukciou chodníka sa zabezpečí bezbariérový prístup na cintorín.

Predpokladaná hodnota zákazky podľa § 5 ZVO : 29 920,93 EUR bez DPH.
CPV:
45 000000-7 – stavebné práce
45233161-5 – stavebné práce na stavbe chodníkov
77300000-3 – Záhradnícke služby
77315000- 1 - Výsadba

Obec Mojš
(3) Financovanie predmetu obstarávania
Zákazka bude financovaná z Programu rozvoja vidieka a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
(4) Lehoty
Predloženie cenovej ponuky:

do 01.02.2016 do 12:00 hod.
osobné doručenie - v pracovnej dobe 08:00 – 15:00

(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať:
-

Cenovú ponuku (cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách
vrátane DPH a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH)

-

Doklad o oprávnení podnikať (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského
registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo
výpis z obchodného registra). Doklad o oprávnení podnikať môže byť predložený aj vo
fotokópii.

(6) Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky
Euro Dotácie, a.s.
Na Šefranici 1280/8
010 01 Žilina
kontaktná osoba: Mgr. Hujová Alena
Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom alebo osobne prípadne emailom na adresu
hujova@eurodotacie.sk. Cenovú ponuku zaslanú elektronickou poštou požadujeme predložiť vo
formáte PDF s viditeľným podpisom uchádzača. Pri osobnom odovzdaní bude uchádzačom vystavené
potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, ktoré musí obsahovať miesto, dátum a čas prevzatia.
Obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (meno a sídlo) a označenie
„Súťaž – Rekonštrukcia jestvujúceho chodníka na cintoríne v Mojši – Neotvárať“. V prípade
neuvedenia tohto označenia neručíme za predčasné otvorenie obálky.
Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku.
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do: 31. 12. 2016.
(7) Kritérium hodnotenia
Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, resp. cena celkom (u neplatcu DPH)

Obec Mojš
(8) Ostatné informácie
Pred zaslaním oznámenia o výbere úspešného uchádzača, verejný obstarávateľ preverí splnenie
podmienky účasti osobného postavenia záujemcu podľa §26 ZVO, ods. 1, písm. g), že mu nebolo v
predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, (ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať), medzi ktoré patrí porušenie zákazu nelegálneho
zamestnávania za ktoré bola právoplatne uložená pokuta. V prípade, že verejný obstarávateľ zistí,
porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, bude takýto uchádzač vylúčený z hodnotiaceho
procesu.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa Obchodného zákonníka. Zmluva s úspešným
uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná Pôdohospodárska platobná
agentúra a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok a
b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.
V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo neschválenia procesu
verejného obstarávania poskytovateľom NFP, Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút
odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu
zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v
súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:
i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a ES,
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
5. Súťažné podklady sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme.
6. Súťažné podklady budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
V rámci uplatnenia sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní, odporúčame uviesť do zmluvy
nasledujúcu podmienku:“ v prípade, ak dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre
realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre uchádzačov, aby v realizačnej zmluve v takomto prípade
zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie
zákazky (obec, okres, VÚC)“. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o
pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.
Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.
Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie
tejto zákazky.

