Výzva na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou
(súťažné podklady)
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov, adresy a kontaktné miesto
Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
Poštová adresa: 930 33 Horný Bar č. 226
IČO: 00596493
tel.č.: 031 5597292
Kontaktná osoba: Ing. Eugen Házi
mail: dss.hornybar@zupa-tt.sk
internetová adresa: www.dsshornybar.zupa-tt.sk
2. Predmet obstarávania
Rekonštrukcia elektroinštalácie objektu ČOV v DSS Horný Bar
Kód CPV: 45310000-3 Elektroinštalačné práce

3. Opis predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je rekonštrukcia elektroinštalácií na čističke odpadových vôd
v areáli DSS podľa priloženého výkazu výmer s podrobnou špecifikáciou (je súčasťou
tejto výzvy) a pozostáva z:







Rozvádzač HR – hlavný rozvádzač
Rozvádzač RM1 – nádrž č.1
Rozvádzač RM2 – nádrž č.2
Vonkajšie osvetlenie
Demontážne práce
Vyhotovenie východiskovej revízie a plan skutočného prevedenia

4. Miesto a termín uskutočnenia stavebných prác :
Miesto: Domov sociálnych služieb pre dospelých v Hornom Bare
Termín dodania: do 20.12.2012.
5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania, podľa špecifikácie v bode 3 a
výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy na predkladanie ponúk.

6. Predpokladaná hodnota zákazky:
do 6 000,– € bez DPH.

7. Poskytovanie súťažných podkladov:
na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy
8. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 28.11.2012 do 9:45 hod. na adresu uvedenú v bode 9, v zalepenej obálke s heslom:
„DSS pre dospelých v Hornom Bare – Rekonštrukcia elektroinštalácie objektu ČOV súťaž
-NEOTVÁRAŤ“
9. Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 28.11.2012 o 10:00 hod. na adrese: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska č. 10,
917 01 Trnava, zasadačka č. 3 na 2 poschodí budovy.
10. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu TTSK, verejný
obstarávateľ neposkytuje zálohové platby, splatnosť faktúr do 60 dní od doručenia
faktúry objednávateľovi.
11. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26
ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splnenie podmienky
uchádzač preukáže dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce podľa § 26 ods. 2
písm. e) originálom alebo úradne osvedčenou kópiou. Uchádzač zapísaný do zoznamu
podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklad požadovaný podľa
§ 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením platného potvrdenia
alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu
podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
12. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky:
• samostatný list, na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno, adresa alebo sídlo
uchádzača a návrh na plnenie stanoveného kritéria
• podpísaný návrh Zmluvy o dielo s oceneným výkazom výmer
Všetky doklady musia byť predložené v štátnom jazyku.
Ak súčasťou ponuky nebudú doklady a dokumenty podľa bodu 11. tejto Výzvy na
predkladanie ponúk, bude takáto ponuka zo súťaže vylúčená.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena za celý predmet obstarávania. Poradie uchádzačov sa určí
porovnaním výšky navrhnutých celkových cien uvedených v jednotlivých ponukách
uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol najnižšiu celkovú cenu za
poskytnutie predmetu zákazky.
14. Lehota viazanosti ponuky : do 15.12.2012

15. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Pre všetky prípadné
požiadavky uvedené v tejto výzve – súťažných podkladoch, ktoré sa viažu na konkrétneho
výrobcu, výrobný postup, značku, patent, krajinu platí, že boli uvedené za účelom
dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť
predložené tieto alebo ekvivalentné.

V Hornom Bare, dňa 20.11.2012

Prílohy: Výkaz výmer s podrobnou špecifikáciou

Ing. Eugen Házi
riaditeľ DSS Horný Bar

