
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Vykurovanie - telocvičňa pri ZŠ Košeca

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Košeca

IČO 00317390

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlavná 36/100, 01864 Košeca, SK

Kontaktná osoba Mgr. Radomír Brtáň, 0918 461 201, starosta@koseca.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 12/2021

Lehota na predkladanie
ponúk: do 2.12.2021 do 13:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečí verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dUxhmLZg1ACcT4pPZaWBN44q
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

 

Opis zákazky

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

Všeobecný opis zákazky

Obec Košeca, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty
zákazky a cenovej ponuky na zákazku "Vykurovanie - telocvičňa pri ZŠ Košeca". 

V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom
hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH. 

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 
Obsah ponuky tvorí: 
- Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií - cenová ponuka 
- Príloha č. 7 Výkaz výmer vykurovanie telocvičňa pri ZŠ Košeca 

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V
prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby
celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť. 

Podrobný popis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je stavba samostatného vykurovania pre budovu telocvične pri ZŠ v obci Košeca  kaskádou dvoch tepelných
čerpadiel: vzduch – voda. 
Požadovaný tepelný výkon: min. 36,0 kW/hod, napájanie 25A/400V. Úspešný uchádzač zabezpečí dodanie a montáž tepelného čerpadla. 
Kompletný rozsah zákazky je uvedený v jej prílohách. 

CPV: 
45331100-7 Inštalovanie ústredného kúrenia 
45331110-0 Inštalovanie kotlov 

Rozsah stavebných prác: 
Práce je potrebné vykonať v rozsahu podľa prílohy č. 7 Výkaz výmer vykurovanie telocvičňa pri ZŠ Košeca. 

https://www.tendernet.sk/vyzva/dUxhmLZg1ACcT4pPZaWBN44q


Miesto dodania zákazky:  Trenčiansky samosprávny kraj, okres Ilava, obec Košeca, 
                                      Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca. 
Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta vykonania stavebných prác po predchádzajúcej dohode so starostom obce Mgr.
Radomírom Brtáňom, tel. č. 0918461201. 

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena (celková cena za dodanie stavebných prác vrátane DPH) 
Informáciu o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ prostredníctvom systému TENDERnet všetkým
uchádzačom, v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré vznikli s prípravou ponuky. 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ak sa vo výzve na predkladanie ponúk resp. v akejkoľvek prílohe výzvy uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s
porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať
ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje obstarávateľ.

Zmluvné podmienky

Spôsob určenia ceny:  
Dodávateľ je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.  
V ponuke uvedie cenu po jednotlivých položkách v eurách podľa prílohy č. 7 tejto výzvy. 

Ak dodávateľ služby nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.  V prípade, že sa v priebehu trvania zmluvného vzťahu
dodávateľ služby stane platcom DPH, rozdiel v cenách za službu bude znášať na vlastné náklady. 

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

Zdroj a spôsob financovania: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Košeca na rok 2021. 

Lehota na dokončenie predmetu zákazky: do 20 dní odo dňa začatia 

Vyúčtovanie predmetu zákazky : 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. 
Splatnosť faktúry do 14 dní od vystavenia a doručenia faktúry Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ bude fakturovať celé Dielo v jednej faktúre, po ukončení a riadnom odovzdaní Diela Objednávateľovi.  
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky. 

Navrhnutý spôsob zadania zákazky:  zmluva o dielo 
Návrh zmluvných podmienok bude predložený víťaznému uchádzačovi po vyhodnotení verejného obstarávania.

Ostatné podmienky

- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dať do zmluvy podmienku 48-hodinového servisu (od nahlásenia poruchy). Dodávateľ sa
zaväzuje nastúpiť na servis v stanovenej lehote. 

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky. 

Ostatné požiadavky: Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobode informácií povinný zverejňovať uzavreté zmluvy, na ktoré boli vynaložené verejné financie a zároveň zverejňovať relevantné
informácie podľa § 117 zákona č. 343/2017 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

Vykurovanie - telocvičňa pri ZŠ Košeca 1,0 celok



1

podľa prílohy č. 7 - Výkaz výmer vykurovanie telocvičňa pri ZŠ Košeca

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Príloha č. 1_Návrh na plnenie kritérií.docx Iné 15,9 kB

Príloha č. 2_TS Košeca Telocvičňa 2 x TČ 18 kW.docx Iné 21,6 kB

Príloha č. 3_Telocvična Košeca 2 x TČ Schéma zapojenia TČ.pdf Iné 980,4 kB

Príloha č. 4_Telocvična Košeca Pôdorys 1.NP 2 x TČ 18 kW.pdf Iné 1,1 MB

Príloha č. 5_2x Atec - Plus.pdf Iné 482,2 kB

Príloha č. 6_Telocvičňa Košeca.pdf Iné 454,8 kB

Príloha č. 7_Výkaz výmer_vykurovanie_telocvičňa_pri_ZŠ_Košeca.xlsx Iné 14,3 kB


