
Protokol o zákazke č.3703

Názov zákazky: Námestie Oslobodenia Vysoká pri Morave- projekt pre stavebné povolenie/vykonávací projekt

Zverejnená: 1.10.2019

Ukončená: 18.10.2019

Predpokladaná hodnota: 11666,66 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 10/2019

Lehota na predkladanie
ponúk: 18.10.2019 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Zadávateľ

Firma Obec Vysoká pri Morave

IČO / DIČ / IČDPH: 00305197 / 2020643746 / neplatca DPH

Adresa Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave, SK

Kontaktná osoba Dušan Dvoran, +421905 537 343, obecnyurad@vysokaprimorave.sk

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
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Opis zákazky

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na : Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie a realizáciu stavby /vykonávací projekt/. 

Pre ozrejmenie zákazky verejný obstarávateľ pripája prílohy Architektonickú štúdiu z 04/2018 v PDF
formáte:

PRÍLOHA Č.1 - ŠIRŠIE VZŤAHY a PRÍLOHA Č.2 - KOMPLEXNÝ NÁVRH 

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene.

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.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so
starostom obce.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 11666,66 EUR.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať
predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela. 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.

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo
byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by
verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z
hodnotiaceho procesu.

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. 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného styku
na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a
následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 18.10.2019 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom
formou emailu do 21.10.2019 do 12:00 hod.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2019

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1
Architektúra- stavebná časť 1,000 ks 11500,00 € 11500,00 €

PRÍLOHA Č.1 - ŠIRŠIE VZŤAHY a PRÍLOHA Č.2 - KOMPLEXNÝ NÁVRH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

architektslabey@stonline.sk 1.10.2019

inarchitecture.office@gmail.com 1.10.2019

m.kubovsky@gmail.com 1.10.2019

moan@van.jarina.sk 1.10.2019

sladekpro@gmail.com 1.10.2019
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Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

Ivan Jarina 30801648 4.10.2019 16:02 11500,00 neplatca

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. Ivan Jarina 30801648 11500,00 neplatca

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: Ivan Jarina

IČO / DIČ / IČDPH: 30801648 / 1022470977 / neplatca DPH

Sídlo: Karpatská 131/A, 900 33 Marianka, SK

Kontakt: Anna Maria Jarina (+421903142677 - moan@van.jarina.sk)

Výsledná cena: 11500,00 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 11500,00 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Architektúra- stavebná časť ks 1,000 11500,00  11500,00

Cena spolu:   11500,00 €

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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https://www.tendernet.sk

