Obec Kunova Teplica
Kunova Teplica 127, 049 32 Kunova Teplica
Tel.:
+ 421 58 / 7882520, 0905785 281
E-mail.: obec.kunovateplica@gmail.com

Referenčne číslo zákazky:

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Civilná zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska
( ODDIEL STAVEBNÉ PRÁCE )

ZÁKAZKA ZADÁVANÁ POUŽITÍM POSTUPOV ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“ v skratke aj ako “ZVO“)

„Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu“
» uskutočnenie stavebných prác «

Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa:
V Kunovej Teplici , dňa 14.07.2017
.............................................................
Eva Gyenesová, starostka obce
Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v platnom znení potvrdzuje:
V Kunovej Teplici, dňa 14.07.2017
……………………………….
Ing. Miroslav Boldiš
Osoba zabezpečujúca proces VO

Júl 2017
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1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Úradný názov: Obec Kunova Teplica, Kunova Teplica 127, 049 32
IČO: 00328 448
DIČ: 2020 961 426
Kontaktná osoba: Eva Gyenesová, starostka obce
Telefón: 058/ 7882520
mobil: 0905 785 281
e- mail: obec.kunovateplica@gmail.com
web stránka: www.kunovateplica.sk
2. Druh zákazky
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác v oblasti opravy a zateplenia budovy
obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kunova Teplica postupom zadávania podľa
§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení platných predpisov
(ďalej len “zákon o verejnom obstarávaní“).
3. Názov zákazky:
„Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu“
4. Opis predmetu zákazky:
Riešenie zateplenia obecného úradu a kultúrneho domu vychádza z platných STN
730540 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov -Tepelná ochrana
budov, zahŕňa výmenu drevených okien a vstupných dverí za plastové a hliníkové s
izolačným zasklením, kontaktné zateplenie obvodových stien doskami NOBASIL hr.
15 cm a doteplenie okolo výplní otvorov na ploche podľa priloženého výkazu výmer.
Realizáciou uvedených zmien sa zabezpečia optimálne hygienické, klimatické a
bezpečnostné podmienky pre užívateľov budovy a ochrana životného prostredia.
5. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.
6. Trvanie zmluvy:
Do 31.12.2017 od podpisu zmluvy
7. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je 115.198,74 Eur bez DPH na základe schváleného
rozpočtu cenára.
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov
envirofondu a vlastného rozpočtu obce.
9. Podmienky účasti:
A.2.1 Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32:
1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods.1 :
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne
odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných
záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za
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trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo
za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo
zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie
odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať,
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je
osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií
tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá
má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií
tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je
alebo v čase, kedy prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá
má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, kedy k
nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní.
i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou,
ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto
zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu,
náhrada mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok,
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods.1 zákona o
verejnom obstarávaní (týkajúce sa osobného postavenia) preukazuje uchádzač
dokladmi podľa § 32 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v
znení platných predpisov.
Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia bude
vyhodnocované v súlade s § 32 a v súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre
verejné obstarávanie č. 10/2013 z 23.07.2013 k osobnému postaveniu podľa
zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého platí, že:
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní
v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu
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podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie
(ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického
odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa §
32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní
v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu
podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní
do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného
obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ
preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa
§ 32 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak
ani tento údaj potvrdenie neobsahuje.
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname
podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06.
2013 preukázať tým, že v ponuke predloží doklady na preukázanie splnenia týchto
podmienok [§ 32 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom
obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 32 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto
zákona].
V prípade podnikateľov, ktorí sú zapísaní v zozname podnikateľov, verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ má právo požiadať úrad o poskytnutie údajov zo
zoznamu podnikateľov alebo o prístup k týmto údajom, ktoré mu úrad vo vzťahu k
uchádzačovi alebo záujemcovi bezodplatne poskytne.
Uchádzač alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v
ponuke predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na
preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 tohto zákona.
2.Preukázanie, že uchádzač nie je v reštrukturalizácii
preukazuje uchádzač zapísaný na UVO v registri partnerov verejného sektora
podľa zákona platného do 1.2.2017 predložením dokladu ministerstva spravodlivosti
nie starším ako 3 mesiace, alebo doplnením tohto údaja do zoznamu podnikateľov
prostredníctvom žiadosti o zmenu údajov s priložením dokladu nie staršieho ako 3
mesiace.
Odôvodnenie vyžadovania vyššie uvedených podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia a preukazovania majetkovej účasti:
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia a preukázanie majetkovej
účasti vyplývajú z § 32 zákona o verejnom obstarávaní a ich vyžadovanie vyplýva
priamo z § 38 ods.1 písm. a) a b) zákona o verejnom obstarávaní.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods.1
zákona o verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia a
preukazovania majetkovej účasti za každého člena skupiny osobitne. Splnenie
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení platných predpisov preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej
časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Všetky doklady musia byť predložené v originálnom vyhotovení, resp. overené
kópie.
Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla
nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 1 a 2 alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov
platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom
štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou
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podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo
záujemcu. Verejný obstarávateľ bude splnenie podmienok vyhodnocovať spôsobom
podľa § 152 ods. 4. Verejný obstarávateľ je oprávnený dodatočne si vyžiadať
doklad podľa §32 ods.2 písm. b) a c). Splnenie podmienok účasti je možné aj
čestným vyhlásením tzv. reverzný postup a jednotný európsky dokument §39. Z
predloženého predmetného čestného vyhlásenia od uchádzača musí byť
jednoznačne zrejmé, že spĺňa všetky podmienky účasti stanovené verejným
obstarávateľom v tejto časti súťažných podkladov (rozsahom, obsahom aj
spôsobom) ku dňu predkladania ponúk.
A.2.2 Finančné a ekonomické postavenie §33
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti:
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :
1. Vyjadrenie banky, (resp. bánk, ak má záujemca otvorené účty vo viacerých
bankách), že záujemca nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči banke
všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov
vyplývajúcich z úverových vzťahov
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu
zákazky podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: preukázanie
schopnosti záujemcu plniť si svoje finančné záväzky a sleduje cieľ vybrať
schopného dodávateľa, ktorý bude schopný zabezpečiť plynulú realizáciu
zákazky.
2. Uchádzač v ponuke predloží čestné prehlásenie, ktorým preukazuje svoje
finančné a ekonomické postavenie nasledovne:
2.1. že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického
a finančného postavenia schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo
podobného charakteru ako je zmluva, ktorá je požadovaná,
resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného
postavenia schopný riadne plniť takúto zmluvu/
2.1. že v predchádzajúcom období mal po odpočítaní svojich záväzkov dostupné
likvidné aktíva alebo aktíva s primeranou mierou likvidity v súvislosti
s plnením svojich zmluvných záväzkov, prípadne prístup k finančným
úverovým prostriedkom postačujúcim pre úspešné splnenie takýchto zmlúv,
resp. v súčasnom období má zabezpečený prístup k finančným úverovým
prostriedkom alebo iným aktívam, vo výške potrebnej na riadne plnenie
takejto zmluvy.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu
zákazky podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: preukázanie
schopnosti záujemcu plniť si svoje finančné záväzky a sleduje cieľ vybrať
schopného dodávateľa, ktorý bude schopný zabezpečiť plynulú realizáciu
zákazky.
3. Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolenia
s minimálnym poistným plnením 2.000,00 EUR.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu
zákazky podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: preukázanie
schopnosti záujemcu plniť si svoje finančné záväzky a sleduje cieľ vybrať
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schopného dodávateľa, ktorý bude schopný zabezpečiť plynulú realizáciu
zákazky a v prípade vzniknutej poistnej udalosti počas zabezpečenia služby
bude schopný vzniknutú škodu finančne pokryť.
A.2.3 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti:
1. podľa § 34 ods. 1 písm. a/ 1/ zák. č. 343/2015 Z. z., uchádzač predloží zoznam
uskutočnených prác za predchádzajúce 3 roky –
2014, 2015 a 2016 –
s uvedením cien, lehôt dodania, odberateľov a ako dôkaz o kvalitnom plnení
potvrdia tento doklad odberatelia.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti podľa § 38 ods. 5 zákona
verejnom obstarávaní: preukázanie technickej spôsobilosti je pre verejného
obstarávateľa podstatná, nakoľko preukazuje odborné a technické skúsenosti
uchádzača ako i kvality predchádzajúcich zákaziek.
Všetky doklady musia byť predložené v originálnom vyhotovení, resp. overené
kópie ak nie je uvedené inak.
Splnenie podmienok účasti je možné aj čestným vyhlásením tzv. reverzný postup
a jednotný európsky dokument §39. Z predloženého predmetného čestného
vyhlásenia od uchádzača musí byť jednoznačne zrejmé, že spĺňa všetky podmienky
účasti stanovené verejným obstarávateľom v súťažných podkladoch.
Dokumentáciu preukazujúcu, že dodávateľ nie je vedený v tzv. blackliste
elektronického trhoviska ani v zozname spoločností so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní (napr. print screeny po zadaní vyhľadávania v týchto registroch).
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ v súlade s § 44 zákona o verejnom obstarávaní stanovil
objektívne kritériá na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu
ponuku za vykonanie stavebných prác predmetu zákazky. Ekonomicky najvýhodnejšia
ponuka je určená podľa najlepšieho pomeru ceny a kvality , ktorá sa posúdi na
základe ceny a dodacích podmienok ako je lehota dodania, alebo termín ukončenia.
Kritérium č. 1 Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 85 % (max. 85,00
bodov)
Kritérium č. 2 Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych
dňoch, relatívna váha kritéria 15 % (max. 15,00 bodov). Lehota
uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych dňoch je
od odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi do odovzdania stavby.
Definícia kritéria:
Kritérium č. 1 -Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 85 % (max. 85,00
bodov)
Spôsob hodnotenia kritéria vychádza z ponúknutej celkovej ceny v Eur s DPH na
základe plnenia predmetu zákazky v súlade s opisom a rozsahom
zákazky uvedeným v predchádzajúcich častiach týchto podkladov. Pod
celkovou cenou sa rozumie cena realizácie stavebných prác, stavebného
diela „na kľúč“.
Kritérium č. 2 -Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych
dňoch, relatívna váha kritéria 15 % (max. 15,00 bodov)
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Spôsob hodnotenia kritéria vychádza z uvedeného počtu kalendárnych dní, za ktoré
sa uchádzač zaviaže realizovať predmet zákazky / obstarávania odo dňa
odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi / zhotoviteľovi. Pod
Lehotou uskutočnenia stavebných prác sa rozumejú celé kalendárne dni
od odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi do fyzického
ukončenia predmetu obstarávania a odovzdania diela bez závad
verejnému obstarávateľovi.
Pravidlá uplatnenia kritéria:
Kritérium č. 1 - Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 85 % (max. 85,00
bodov). Maximálny počet 85,00 bodov sa pridelí hodnotenej ponuke uchádzača s
najnižšou navrhovanou celkovou cenou v Eur s DPH. Bodové hodnotenie pre
každú ďalšiu hodnotenú ponuku za realizáciu predmetu zákazky v rámci tohto
kritéria sa vypočíta ako podiel najnižšej platnej navrhovanej celkovej ceny v Eur s
DPH za predmet zadávanej zákazky a navrhovanej ceny v Eur s DPH
vyhodnocovanej ponuky, vynásobený stanoveným maximálnym počtom bodov
(85,00 bodov) pre toto kritérium. Výsledok sa zaokrúhľuje matematicky na dve
desatinné miesta.
Kritérium č. 2 - Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych
dňoch, relatívna váha kritéria 15 % (max. 15,00 bodov). Maximálny počet 15,00
bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najkratšou navrhovanou lehotou zhotovenia
stavby v kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
dodávateľovi a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Bodové hodnotenie lehoty
zhotovenia stavby v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia
staveniska zhotoviteľovi u ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najkratšej lehoty
zhotovenia stavby v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia
staveniska zhotoviteľovi platnej ponuky a lehoty zhotovenia stavby v celých
kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom
príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený stanoveným maximálnym počtom
bodov (15,00 bodov) pre toto kritérium. Výsledok sa zaokrúhľuje matematicky na
dve desatinné miesta.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka sa stáva ponuka, ktorej súčet bodových
hodnotení podľa kritérií na hodnotenie č. 1 a č. 2 dosiahne najvyššiu bodovú
hodnotu. V prípade rovnosti bodov ako dodatočné kritérium sa použije celková
cena v Eur s DPH, pričom v tom prípade sa ekonomicky najvýhodnejšia ponuka sa
stáva ponuka s nižšou navrhovanou celkovou cenou v Eur s DPH.
11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 24.07.2017 do 14.00 hod. Ponuky sa
predkladajú na adresu: Obec Kunova Teplica , Obecný úrad č. 127, 049 32 Kunova
Teplica.

12. Ponuka, Vyhotovenie ponuky
1.Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, v písomnej forme, a to písacím
strojom, alebo tlačiarňou počítača. Prílohy môžu byť vyplnené ručne perom.
2.Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tejto výzve
a súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály, alebo
úradne overené kópie, ak nie je v tejto výzve uvedené inak.
Obsah ponuky
1.Doklady podľa § 32 a podľa bodu 9. tohto dokumentu.
2.Cenovú ponuku s návrhom na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk podľa výkazu
výmer, ktorý je v prílohe výzvy. Cenovú ponuku odporúčame uviesť na
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samostatnom dokumente, ktorý bude opečiatkovaný a parafovaný štatutárnym
zástupcom uchádzača.
Označenie ponúk
Uchádzač vloží ponuku do obálky s označením : „Zníženie energetickej
náročnosti OcU a KD“ - NEOTVÁRAŤ !
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 1. Adresu verejného obstarávateľa
2. Adresu uchádzača
Ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vrátia v neporušenom
stave uchádzačovi.
13. Cena a spôsob určenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom
zákazky. Požadujeme stanovenie ceny v členení: cena bez DPH, sadzba DPH, cena
s DPH. Neplatič DPH uvedie konečnú cenu, na túto skutočnosť upozorní v cenovej
ponuke.
14. Vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ menoval pre vyhodnotenie predložených ponúk komisiu, ktorá
vyhodnotí podmienky účasti a potom vyhodnotí ponuky podľa stanovených kritérií
hodnotenia. Vyhodnotenie ponúk zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní sa uskutoční dňa 25.07.2017 o 10.00 hod v zasadačke
Obecného úradu v Kunovej Teplici.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo
záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom
dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž“.
Nastavením primeraných pravidiel zadávania zákaziek s nízkou hodnotou so
zohľadnením vyššie uvedených skutočností tak možno dospieť k žiaducemu
výsledku a získať „najlepšiu hodnotu za peniaze“.
14. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
1.) Neprijať ponuku, ak nebude spĺňať náležitosti ponuky .
2.) Neuzatvoriť zmluvu s víťazom , ak nastanú skutočnosti, ktoré nemohol
predpokladať v čase uverejnenia tejto výzvy.
15. Obchodné podmienky na poskytnutie služieb
Úspešnému
uchádzačovi bude predložená zmluva o dielo na uskutočnenie
stavebných prác v súlade s výkazom výmer podľa úspešnej cenovej ponuky, ktorá
bude v prílohe jej neoddeliteľnou súčasťou so schválením harmonogramom prác.
V Kunovej Teplici, dňa 14.7.2017
........................................
Eva Gyenesová
starostka obce
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