Obec Gemerská Ves, Gemerská Ves 109,
982 62 Gemerská Ves

Výzva na predkladanie ponúk

podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Úradný názov:

Obec Gemerská Ves

IČO:

00 318 701

DIČ:

2021168721

Poštová adresa:

Gemerská Ves 109

PSČ:

982 62

Mesto/obec:

Gemerská Ves

Štát:

Slovenská republika

Kontaktné miesto:

Obecný úrad Gemerská Ves

Kontaktná osoba vo veci VO:

Monika Lévaiová, starostka obce

mobil:

0918437603

e-mail:

gemves@stonline.sk

web:

www.gemerskaves.sk

Kontaktná osoba vo veci zákazky:

Ing. Ingrid Pláštiková

Mobil:

0903530919

Názov zákazky:
Revitalizácia námestia pred obecným úradom v obci Gemerská Ves
2.

Druh zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou

3.

Predmet zákazky:
Dodanie prác

Kód CPV:
45000000-7

Stavebné práce

3.1 Opis predmetu zákazky:
V projekte sa jedná o revitalizáciu a skultivovanie existujúceho námestia pred obecným
úradom obce Gemerská Ves. V projekte bude vymenená asfaltová spevnená plocha na
plochu zo zámkovej dlažby v kombinácii s betónovými kvetináčmi. Na námestie sa inštalujú aj
mobilné drevené kvetináče, parkové lavičky, odpadkové koše a stojan na bicykle. Pred
obecným úradom bude oznamovacia tabuľa. Skvalitní sa zatrávnenie zelených plôch a
výsadba nových okrasných stromov a kvetín. Bližšie informácie v dokumentoch projektovej
dokumentácie, ktoré sú prílohou Výzvy (Príloha č.1)
3.2 Prílohy k Výzve:

4.

- č.1

Projektová dokumentácia ( A. Sprievodná a technická správa, B. Výkresová časť)

- č.2

Výkaz výmer (Zadanie)

- č.3

Návrh Zmluvy o dielo

- č.4

Čestné vyhlásenie uchádzača – PO

- č.5

čestné vyhlásenie uchádzača – FO

Predpokladaná hodnota zákazky:
30 714,97 eur bez DPH

5.

Typ zmluvy:
Zmluva o dielo

6.

Jazyk ponuky:
Ponuka vrátane dokladov a dokumentov musí byť predložená v štátnom , t.j. slovenskom
jazyku

7.

Lehota na dodanie predmetu zákazku:
Predpokladaná lehota dodania predmetu zákazky je 6 mesiacov od zahájenia stavby

8.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Katastrálne územie Gemerská Ves, Obec Gemerská Ves

9.

Rozdelenie predmetu zákazky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Rozdelenie zákazky nebude umožnené.

10.

Podmienky financovania zákazky:
Predmet obstarávania bude financovaný z NFP v rámci Výzvy MAS_023/7.2/2 poskytnutej
miestnou akčnou skupinou VSP – Stredný Gemer obci na tento účel. Štruktúra ceny je
uvedená v prílohe č.2 k Výzve.

11.

Forma predkladania ponúk:
11.1. Lehota na predkladanie cenových ponúk je do 7.11.2019 (štvrtok)
11.2. Doručenie cenových ponúk na poštovú adresu: Obec Gemerská Ves, Gemerská Ves
109, 982 62 Gemerská Ves,
11.3. Cenová ponuka obsahuje:


Identifikáciu uchádzača (obchodný názov, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, meno a priezvisko
oprávnenej osoby na zastupovanie, kontakty, meno a priezvisko osoby, ktorá
vypracovala cenovú ponuku)



Vyplnený výkaz výmer (príloha č.2 Výzvy)



Vyplnený návrh Zmluvy o dielo (príloha č.3 Výzvy)



Vyplnené čestné prehlásenie uchádzača (príloha č.4 alebo č.5, podľa typu uchádzača)

11.4. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s textom
„NEOTVÁRAŤ – Revitalizácia námestia pred obecným úradom v obci Gemerská Ves“
11.5. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH a cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý
nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní).
Ceny sú konečné bez možnosti ďalšieho navýšenia dodatkami k zmluve.
12.

Kritérium na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.

13.

Ďalšie informácie pre uchádzača:
13.1. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky znáša výhradné
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
13.2. Verejný obstarávateľ v zmysle §42 ods.12 zákona č. 343/2015 o VO určil osobitné
podmienky plnenia zmluvy – uplatnenie sociálneho aspektu. Uchádzač sa zaviaže, že ak bude
potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, tak v takomto prípade
zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby z marginalizovaných rómskych komunít
v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VUC).
13.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo neprijať ani jednu z predložených
ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená, ponuky nebudú

spĺňať podmienky výzvy, prípadne ponuky presiahnu finančný limit, ktorý verejný
obstarávateľ môže použiť na realizáciu predmetnej zákazky.
13.4. Možnosť obhliadky každý pracovný deň od 7:30 do 12:00 hod., kontaktná osoba
Monika Lévaiová, starostka obce.

V Gemerskej Vsi, 17.10.2019
Vypracovala: Ing. Ingrid Pláštiková

Monika Lévaiová
starostka obce

