Rímskokatolícka cirkev
Farnosť sv. Cyrila a Metoda Trnové

Výzva na predloženie ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Výzva na predloženie ponuky sa vyhlasuje / zadáva pre:
zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
zákazku, na ktoré sa uplatňujú ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
iné: .............................................................................................................

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: osoba podľa § 8 ods. 1 (ďalej len obstarávateľ)
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov?

ÁNO

NIE

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Obchodné meno / Názov
Poštová adresa

Rímskokatolícka cirkev, farnosť TRNOVÉ

Mesto
PSČ
IČO

Trnové
010 01

Cintorínska 1323/38

37902997
Mgr. Róbert Krajčík
+421 41 5964192
fara.trnove@gmail.com

Kontaktná osoba
tel. č.
e-mail
adresa hlavnej stránky verejného
obstarávateľa /URL/

http://www.farnost-zilina.sk

Organizácia poverená obstarávateľom na zabezpečenie procesu verejného obstarávania:
Obchodné meno:
V zastúpení:
Sídlo:
IČO:
IČ pre DPH:
Telefón:
Email:

EUROKONZULT, s.r.o.
Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, konateľ
Kubínska 1104/4, 010 08 Žilina
36433306
SK202239019
+421 903804008
drahoslorinc@stonline.sk
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2. Identifikácia projektu
Názov projektu
Číslo ITMS2014+

„Rozzvoňme pohraničie / Rozdzwońmy pogranicze“

Operačný program

-

-

3. Názov zákazky
„Zvonica Trnové.“
4. Druh zákazky
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác.
5. Stručný opis predmetu zákazky
Predmetom projektu je stavba zvonice v obci Trnové. Objekt bude využívaný predovšetkým
na zvonenie a príležitostné slúženie bohoslužieb.
6. Spoločný slovník obstarávania
Predmet zákazky

CPV podľa slovníka

Stavebné práce na cirkevných budovách

45212360-7

7. NUTS kód
SK031
8. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH:
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe spracovaného rozpočtu stavby –
58 431,0300 Eur bez DPH
9. Termín uskutočnenia:
Najneskôr do 7 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom.
10. Rozsah predmetu zákazky
10.1 Navrhované technické riešenie.
Ide o výškovú stavbu tvorenú trojicou drevených pylónov na žb stenách zbiehajúcich sa
v strede s horným roztvorením pre osadenie zvona. V spodnej časti je bohoslužobná
miestnosť zvonice s ovládaním osvetlenia a zvona. Obe časti sú zastrešené stanovou strechou.
10.3 Komplexnosť dodávky
Zákazka pozostáva zo:
- spracovania realizačnej projektovej dokumentácie (ďalej aj len „DRS“), podrobný
rozpočet;
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-

zabezpečenia právoplatných rozhodnutí umožňujúcich realizáciu a uvedenie predmetu
zákazky do užívania, s výnimkou stavebného povolenia,
uskutočnenia všetkých potrebných stavebných prác a likvidácie odpadov;

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania špecifikovaný v tomto bode.
11. Rozdelenie predmetu zákazky
Predmet zákazky nie je možné deliť.
12. Možnosť predloženia variantných riešení
Obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.
13. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny
e-mailom
poštou
- Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom
jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky
uchádzačov vo verejnom obstarávaní so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť preložené do štátneho
jazyka, t.j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej
republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, t.j. v
českom jazyku).
Uchádzač predloží ponuku na adresu:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť sv. Cyrila a Metoda Trnové

Cintorínska 1323/38
010 01 Žilina
14. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 09.07.2018 do 18:00 hod.
15. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2018
16. Obsah ponuky
- identifikačné údaje uchádzača
- formulár pre určenie ponukovej ceny s vyplnenou ponukovou cenou
- ocenený rozpočet projektu
- kópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce
- návrh zmluvy o dielo
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena bez DPH / s DPH
Najlepšieho pomeru ceny a kvality
Nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného
cyklu
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18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:
Objednávka
Zmluva
Rámcová dohoda
Iné
19. Ďalšie informácie
19.1 Obstarávateľ v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania umožňuje, ak sa
jednotlivé položky predmetu zákazky v projekte odvolávajú na konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže
uchádzač vo svojej ponuke ponúknuť ekvivalentný tovar s rovnakými alebo lepšími
vlastnosťami a parametrami.
19.2 Ak uchádzačom ponúkané výrobky, stavebné práce nespĺňajú technické požiadavky
uvedené v rozpočte, a sú v súlade so slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala
európska norma, s európskym technickým osvedčením, so spoločnou technickou
špecifikáciou, s medzinárodnou normou alebo technickým referenčným systémom zavedeným
európskym úradom pre normalizáciu; uchádzač musí vo svojej ponuke preukázať, že výrobky,
stavebné práce spĺňajúce príslušné normy zároveň spĺňajú na spokojnosť verejného
obstarávateľa požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky.
19.3 Ponuky doručené kontaktnej osobe a predložené v lehote na predkladanie ponúk, sa
zúčastneným subjektom nevracajú. Obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty
z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou v rámci dokumentácie celého projektu.
19.4 Obstarávateľ všetkým uchádzačom oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešného
uchádzača vyzve na predloženie návrhu zmluvy. Zmluva musí byť uzatvorená v lehote
viazanosti ponúk.
19.5 Zmluva nadobúda platnosť podpisom obomi zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle obstarávateľa.
19.6 Obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil aktuálny
doklad o oprávnenosti poskytovať službu, v origináli alebo overenej kópií.
20. Dátum zverejnenia výzvy na súťaž
27.06.2018
Mgr. Ing. Drahoslav Lörinc, v.r..
konzultant pre verejné obstarávanie
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Formulár pre určenie ponukovej ceny.
(Uchádzač vyplní požadované identifikačné údaje a uvedie ponukovú cenu do tabuľky)

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno:
Sídlo podnikania:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Kontakt tel:
Kontakt e-mail:

Návrh na plnenie kritéria najnižšej ceny
Pol.

Názov

1.

Zvonica Trnové

Cena bez
DPH

DPH
20%

Cena celkom
s DPH

......................................................................
(pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu)
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