Obec Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša

Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Zákazka podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Obchodné meno:
Obec Nitra nad Ipľom
Sídlo:
Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša
Štatutárny zástupca:
Bc. Tivadar Berky, starosta obce
IČO:
00648388
DIČ:
2021097232
Telefón:
0474394197
e-mail:
obecnitra@gmail.com
Webové sídlo:
www.nitranadiplom.sk
2. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie
Mgr. Miroslava Žilková
Mobil: 0908 944 009
E-mail: vo.projekty@centrum.sk
3. Názov predmetu zákazky
Kamerový systém v obci Nitra nad Ipľom
4. Druh zákazky
Uskutočnenie stavebných prác
5. Miesto uskutočňovania zákazky
Banskobystrický kraj, okres Lučenec, obec Nitra nad Ipľom
6. Opis zákazky
Predmetom zákazky je vybavenie obce Nitra nad Ipľom kamerovým systémom.
Technické parametre a charakteristiky: viď prílohu č. 2 – Zadanie s výkazom výmer.
7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
9 951,50 €
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena s DPH
9. Dĺžka trvania zákazky
Predpokladaný začiatok plnenia zmluvy:
Predpokladaný koniec plnenia zmluvy:

03/2021
05/2021

Obec Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša
10. Podmienky účasti
Ponuku môže predložiť iba uchádzač – fyzická alebo právnická osoba, ktorá je spôsobilá
uskutočňovať stavebné práce.
Predloženie dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce – živnostenský list, výpis z
Obchodného registra, výpis z registra záujmových združení, doklad o zápise do zoznamu
podnikateľov, príp. iný ekvivalentný doklad, ktorým uchádzač preukáže schopnosť
uskutočňovať stavebné práce.
Tento doklad sa predkladá ako obyčajná fotokópia.
11. Sociálny aspekt
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať
navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na
realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané, členov MRK v mieste realizácie
predmetnej zákazky.
12. Komplexnosť dodávky
Predmet obstarávania nie je možné deliť na časti. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač
predložil ponuku na celý predmet obstarávania.
13. Typ zmluvy
S víťazným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Finančné prostriedky budú poskytnuté v rámci výzvy Partnerstva Južného Novohradu (ďalej
len „MAS“), kód výzvy: MAS_106/7.4/3
Zmluva bude účinná po podpise a zverejnení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku.
14. Vyhotovenie a obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto náležitosti:
1. Cenová ponuka – spracovaná podľa Prílohy č. 1 Výzvy – Návrh na plnenie kritérií na
vyhodnotenie ponúk.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
▪ navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
▪ výška DPH,
▪ navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.
Tento doklad sa predkladá ako originál s podpisom uchádzača.
2. Zadanie s výkazom výmer – spracovaný podľa prílohy č. 2 Výzvy
Tento doklad sa predkladá ako originál.
3. Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce
Tento doklad sa predkladá ako obyčajná fotokópia.
V prípade, že v súťažnej ponuke bude chýbať čo i len jeden z uvedených dokumentov, bude
považovaná za neúplnú a zo súťaže bude vylúčená v procese administratívneho hodnotenia.
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15. Označenie obalu ponuky
Ponuka musí byť doručená v uzavretej obálke, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:
▪ názov a adresu verejného obstarávateľa
▪ obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
▪ označenie „SÚŤAŽ – Kamerový systém v obci Nitra nad Ipľom – NEOTVÁRAŤ“
Osobne možno doručiť obálky s ponukami v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 8:00
hod. do 14:00 hod.
Elektronicky je možné v prílohách zasielať podpísanú cenovú ponuku spolu so všetkými
povinnými prílohami.
16. Miesto a termín predkladania ponúk
Ponuky je potrebné doručiť poštou, osobne, alebo elektronicky v lehote na predkladanie ponúk:
26.6.2020 do 14:00 hod.
Ponuky doručené poštou alebo osobne je potrebné doručiť na adresu uvedenú v bode 1.
Ponuky doručené mailom je potrebné doručiť na mailovú adresu uvedenú v bode 2.
17. Termín otvárania ponúk
26.6.2020 o 16:00 hod.
18. Jazyk
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v
slovenskom jazyku.
19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Úspešnému uchádzačovi bude e-mailom doručené oznámenie o uzavretí zmluvy a ostatným
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude e-mailom doručené oznámenie
o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá
20. Zrušenie súťaže
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť
- ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
- nedostal ani jednu ponuku,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám,
- ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých sa zadanie zákazky vyhlásilo a nebolo
možné ich predvídať,
- ak ponúknutá cena úspešného uchádzača prevýši predpokladanú cenu verejného
obstarávateľa.
21. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 – Plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Zadanie s výkazom výmer
V Nitre nad Ipľom, dňa 19.6.2020

Bc. Tivadar Berky
starosta obce

