Obec Rakovnica
Rakovnica č. 150, 049 31 Rakovnica
tel.: 058/7883500, e-mail : obec@rakovnica.sk

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
V súlade so zákonom NR SR č. 343 / 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
v zmysle § 117 uvedeného zákona si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej
ponuky k projektu :
„Doplnenie vykurovania v priestoroch spoločenskej sály Obecného úradu v
obci Rakovnica“
V prílohe Vám zasielame podklady k spracovaniu Vašej ponuky.
Veríme, že prejavíte záujem o účasť vo verejnom obstarávaní a predložíte ponuku
na požadovaný predmet obstarávania.
S pozdravom
Luboš Lešták, v.r.
Starosta obce
Rakovnica, 14.10.2016
Prílohy :
- Súťažné podklady k spracovaniu cenovej ponuky
- Výkaz výmer - slepý k spracovaniu cenovej ponuky
- Návrh zmluvy o dielo

Príloha č.1
Súťažné podklady k spracovaniu cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Rakovnica
Sídlo:
Rakovnica č. 150, 049 31 Rakovnica
Štatutárny zástupca: Luboš Lešták, starosta obce
IČO:
328 677
DIČ:
20 20 93 70 61
Kontaktná osoba:
Luboš Lešták
Telefón:
058/7883500, 0902966099
e-mail:
obec@rakovnica.sk
2. Názov stavebných prác :
„Doplnenie vykurovania v priestoroch spoločenskej sály Obecného úradu v
obci Rakovnica“
3. Opis stavebných prác :
Predmet zákazky je oprava a doplnenie vykurovania v priestoroch spoločenskej sály
v obci Rakovnica. Jedná sa o zapojenie kotolne a realizáciu vykurovacieho systému
pomocou vykurovacích telies. Stavebné práce sú podľa výkazu výmer.
4. Rozsah stavebných prác:
Rozsah stavebných prác s dodávkou materiálu je podľa výkazu výmer:
- montáž kotla na plyn s prietokovým ohrevom vody a príslušenstvom,
- zapojenie expanznej nádoby s čerpadlom obehovej vody a zmäkčovacím
zariadením,
- montáž rozvodného potrubia plastového a plast-hliníkového s odbočkami 196 m,
- montáž závitových ventilov 11 ks,
- montáž vykurovacích telies oceľových doskovitých 11 ks,
- nátery syntetické kovového potrubia,
- montáž tepelnej izolácie potrubí 196 m.
Stavebno – technické riešenie je súčasťou dokumentácie a jednotlivých položiek
rozpočtových nákladov výkazu výmer.
5. Miesto odovzdávania stavby:
Budova súp.č. 150 je v intraviláne obce Rakovnica na parcele č.651/1, L.V. „C“ č. 557.
6. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka.
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Fakturácia bude vykonaná po ukončení stavebných prác. Ostatné podmienky v návrhu
Zmluvy o dielo.
8. Pokyny k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka musí obsahovať ponuku na celý predmet obstarania. Stavebné práce
budú vykonané do 31.12.2016. Ponuka musí byť doložená najmenej v jednom
originálnom vyhotovení! Ak je uchádzač platcom DPH túto skutočnosť uvedie v

ponuke. Zadávateľ s touto výzvou predkladá výkaz výmer a návrh zmluvy o dielo.
Vyplnený výkaz výmer slúži zároveň ako cenová ponuka. V rámci oprávnenia vykonávať
tieto stavebné práce žiadame priložiť fotokópiu živnostenského listu, alebo fotokópiu
iného relevantného doloženého dokladu, ktorý oprávňuje uskutočňovať stavebné práce,
ktoré zodpovedajú predmetu zákazky .
9. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota je 6.662,97 EUR bez DPH.
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ v súlade s § 44 zákona o verejnom obstarávaní stanovil objektívne
kritériá na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku za
vykonanie stavebných prác predmetu zákazky. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka je
určená podľa najlepšieho pomeru ceny a kvality , ktorá sa posúdi na základe ceny
a dodacích podmienok ako je lehota dodania, alebo termín ukončenia.
Kritérium č. 1 Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 80 % (max. 80,00
bodov)
Kritérium č. 2 Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych
dňoch, relatívna váha kritéria 20 % (max. 20,00 bodov). Lehota
uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych dňoch je
od odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi do odovzdania stavby.
Definícia kritéria:
Kritérium č. 1 -Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 80 % (max. 80,00
bodov)
Spôsob hodnotenia kritéria vychádza z ponúknutej celkovej ceny v Eur s
DPH na základe plnenia predmetu zákazky v súlade s opisom
a rozsahom zákazky uvedeným v predchádzajúcich častiach týchto
podkladov. Pod celkovou cenou sa rozumie cena realizácie stavebných
prác, stavebného diela „na kľúč“ odovzdanej stavby.
Kritérium č. 2 -Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych
dňoch, relatívna váha kritéria 20 % (max. 20,00 bodov)
Spôsob hodnotenia kritéria vychádza z uvedeného počtu kalendárnych
dní, za ktoré sa uchádzač zaviaže realizovať predmet zákazky /
obstarávania odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi /
zhotoviteľovi. Pod Lehotou uskutočnenia stavebných prác sa rozumejú
celé kalendárne dni od odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi
do fyzického ukončenia predmetu obstarávania a odovzdania diela bez
závad verejnému obstarávateľovi.
Pravidlá uplatnenia kritéria:
Kritérium č. 1 - Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 80 % (max. 80,00
bodov). Maximálny počet 80,00 bodov sa pridelí hodnotenej ponuke uchádzača s
najnižšou navrhovanou celkovou cenou v Eur s DPH. Bodové hodnotenie pre každú
ďalšiu hodnotenú ponuku za realizáciu predmetu zákazky v rámci tohto kritéria sa
vypočíta ako podiel najnižšej platnej navrhovanej celkovej ceny v Eur s DPH za
predmet zadávanej zákazky a navrhovanej ceny v Eur s DPH vyhodnocovanej
ponuky, vynásobený stanoveným maximálnym počtom bodov (80,00 bodov) pre
toto kritérium. Výsledok sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta.
Kritérium č. 2 - Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych
dňoch, relatívna váha kritéria 20 % (max. 20,00 bodov). Maximálny počet 20,00
bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najkratšou navrhovanou lehotou zhotovenia

stavby v kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
dodávateľovi a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Bodové hodnotenie lehoty
zhotovenia stavby v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia
staveniska zhotoviteľovi u ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najkratšej lehoty
zhotovenia stavby v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia
staveniska zhotoviteľovi platnej ponuky a lehoty zhotovenia stavby v celých
kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom
príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený stanoveným maximálnym počtom
bodov (20,00 bodov) pre toto kritérium. Výsledok sa zaokrúhľuje matematicky na
dve desatinné miesta.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka sa stáva ponuka, ktorej súčet bodových hodnotení
podľa kritérií na hodnotenie č. 1 a č. 2 dosiahne najvyššiu bodovú hodnotu. V prípade
rovnosti bodov ako dodatočné kritérium sa použije celková cena v Eur s DPH, pričom v
tom prípade sa ekonomicky najvýhodnejšia ponuka sa stáva ponuka s nižšou
navrhovanou celkovou cenou v Eur s DPH.
11. Lehota a miesto na predkladania ponúk:
Ponuku je potrebné zaslať prostredníctvom pošty, alebo doručiť osobne v termíne do
24.10.2016 do 12.00 hod v uzatvorenej obálke na adresu uvedenú v bode 1.
12. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 24.10.2016 o 13.00 hod v zasadačke obecného
úradu v Rakovnici. O vyhodnotení ponúk budú neúspešní uchádzači a úspešný
uchádzač vyrozumený.
S pozdravom
Luboš Lešták, v.r.
Starosta obce
Rakovnica, 14.10. 2016

