Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Námestie Majstra Pavla 56, 054 01 Levoča

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Podlimitná zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s
názvom
Oprava priestorov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča
Právna forma: štátna rozpočtová organizácia
Zastúpené: Mgr. Katarína Vozárová, riaditeľka
IČO: 37945068
Telefón: +421534511968;
mobil: +421911575799
E-mail: cpppple@mail.t-com.sk; vozarova.katarina@mail.t-com.sk
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1, písmeno d) zákona NR SR č.25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Kontaktná osoba - Mgr. Katarína Vozárová, riaditeľka; Bc. Jana Jakubcová, ekonómka
Výzva je zverejnená na webovom portáli verejného obstarávateľa: www.cpppple.sk
2. Názov zákazky a typ zmluvy
2.1 Názov zákazky: Oprava priestorov
2.2 Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
2.3

Miesto

dodania

predmetu

zákazky:

Centrum

pedagogicko-psychologického

poradenstva a prevencie, Ružová ulica 91/1 (budova Daňového úradu Levoča), 054 01
Levoča

Strana 1
Kontakty: Telefón
+421534511968

mobil: +421911575799;
+421911717199

E-mail
cpppple@mail.t-com.sk

Internet
www.cpppple.sk

IČO
37945068

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Námestie Majstra Pavla 56, 054 01 Levoča

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho popis
3.1 Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v priebehu 06 mesiacov odo dňa
uzavretia zmluvy.
3.2 Opis zákazky:
Práce a dodávky hlavnej stavebnej výroby – zvislé a kompletné konštrukcie, úpravy
povrchov, podlahy, osadenie, búracie práce;
Práce a dodávky vedľajšej stavebnej výroby – konštrukcie – drevostavby (výstavby priečky so
zárubňou), demontáž a montáž podlahy z dlaždíc, rekonštrukcia prasklín v stenách,
maliarske práce.
Výstavba dverí oddeľujúcich priestory CPPP a P Levoča od priestorov Daňového úradu
Levoča.
4. Variantné riešenie
Neumožňuje sa.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
5. Lehota na dodanie a dokončenie predmetu zákazky:
Šesť mesiacov od účinnosti zmluvy.
6. Spôsob doručenia cenovej ponuky
6.1 Cenovú ponuku je potrebne doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke označenej
heslom „Cenová ponuka – Oprava priestorov - NEOTVARAŤ! „ na adresu:
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
Námestie Majstra Pavla 56, 054 01 Levoča
- v lehote do 29. 01. 2014, do 12:00 hod.
6.2 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je
rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese verejného obstarávateľa, verejný
obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času
prevzatia ponuky. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
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6.3 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí
predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka.
V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad
v slovenskom jazyku. To neplatí, ak ide o doklady v českom jazyku.
6.4 Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len
od úspešného uchádzača.
7. Podmienky financovania predmetu obstarávania
7.1 Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Verejný obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba bude
realizovaná bezhotovostným prevodom na základe vystavenej faktúry po dodaní predmetu
zákazky resp. jej časti a výkazu prác potvrdeného objednávateľom v súlade s podmienkami
ustanovenými v zmluve uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Lehota splatnosti faktúr je do
30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu verejnému obstarávateľovi.
8. Spôsob určenia ceny
8.1.Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov.
8.2.Uchádzač urči cenu v ponuke v eurách bez DPH podľa § 38 ods. 3 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a podľa tabuľky 9.2. V
prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.
8.3.Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených s
dodaním predmetu zákazky v požadovanom rozsahu.
Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné
náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač
zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť
zisku v súlade so zákonom o cenách.
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9. Spôsob hodnotenia cenových ponúk
9.1 Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za celý predmet
zákazky v plnom rozsahu v eurách.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý uvedie vo svojej cenovej ponuke
najnižšiu celkovú cenu. Cenové ponuky od ostatných uchádzačov budú neúspešné.

10. Komplexnosť cenovej ponuky
Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na ucelenú časť zákazky v súlade s požiadavkami
uvedenými vo vyzve.
11. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je do 6 500 € bez DPH (§ 5 ods. (1) zákona.
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
12. 1 Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich
ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu zmluvy. Lehota na uzavretie
zmluvy: do 02.02.2015.
12.2 Verejný obstarávateľ ďalej požaduje, aby uchádzač s predložením cenovej ponuky
predložil aktuálny doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (§ 26 ods. (2), písm. e) –
f) zákona) oprávňujúceho uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky v
overenej kópií.
12.3 Verejný obstarávateľ je povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám (na účely tohto bodu ďalej len „povinná osoba“) a Zmluva je povinne
zverejňovanou zmluvou.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť si
zmluvné strany dohodnú podľa § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka nasledovne:
Zmluva je účinná nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
v platnom znení aj s jej prílohami a súčasťami, ktoré budú vyhotovené podľa tohto bodu
a v súlade
s právnymi predpismi povinnou osobou alebo Úradom vlády Slovenskej republiky pri
zmluvách zverejnených v Centrálnom registri zmlúv.

Strana 4
Kontakty: Telefón
+421534511968

mobil: +421911575799;
+421911717199

E-mail
cpppple@mail.t-com.sk

Internet
www.cpppple.sk

IČO
37945068

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Námestie Majstra Pavla 56, 054 01 Levoča
12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného
obstarávania ak:
•

nebude predložená ani jedna ponuka,

•

ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,

•

ani jedna z predložených cenových ponúk nebude zodpovedať určeným
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,

•

ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,

•

najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné limity verejného
obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania.

V prípade, že najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b)
zákona, verejný obstarávateľ vyhlási nový postup verejného obstarávania na túto zákazku
postupom podlimitnej zákazky bez využitie elektronického trhoviska podľa § 100 – 102
zákona.
13. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a uzavretie zmluvy
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote určenej na predkladanie ponúk sa
uchádzačom nevracajú. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty
z použitého postupu verejného obstarávania a uchováva ich 10 rokov od uplynutia lehoty na
predloženie ponúk. Všetkým uchádzačom bude zaslané oznámenie o výsledku verejného
obstarávania.
14. Poskytovanie informácií
Ďalšie informácie týkajúce sa predmetu obstarávania si môže uchádzač vyžiadať písomne na
adrese verejného obstarávateľa vo forme žiadosti podpísanej štatutárom uchádzača.

V Levoči, dňa 19.01.2015

Mgr. Katarína Vozárová
riaditeľka
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