Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18-kaštieľ,
956 05 Radošina

PRIESKUM TRHU
Predmet zákazky:

Deinštitucionalizácia DeD Močenok – stavebný dozor
Postup zadávania zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a v zmysle Príručky k procesu verejného obstarávania pre IROP– zákazka s nízkou hodnotou
s PHZ do 15 000 €

Zákazka s nízkou hodnotou s PHZ do 15 000 €
________________________________________________________________________________________________

Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov:
Komunita Kráľovnej pokoja
IČO:
34003681
Sídlo:
Piešťanská 11/18-kaštieľ, 956 05 Radošina
Krajina:
Slovenská republika
Webové sídlo (internetová adresa):
Hlavná adresa: www.kkp.sk
Adresa profilu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/
Kontaktná osoba: Ing. Andrej Maas
Telefón:
0911 414 161
E-mail:
obstaravaniekkp@gmail.com

2. Predmet prieskumu trhu
2.1

Názov predmetu prieskumu trhu je:
dozor.

Deinštitucionalizácia DeD Močenok – stavebný

2.2

Predmetom zákazky bude poskytovanie služieb stavebného dozoru v súlade so zákonom
NRSR č.138/92 Z.z. pre projekt „Deinštitucionalizácia DeD Močenok“ financovaný
z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa a nenávratného finančného príspevku z
IROP. Nakoľko sa nejedná o bežne dostupné služby, ale o špecifické, vychádzajúce
z konkrétnych stavebných prác a nie je možné ich všeobecne špecifikovať nebude použité
Elektronické trhovisko ani elektronická aukcia.

2.3

Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71.25.00.00-5 Architektonické a inžinierske služby
a dozor

2.4

3.

Predpokladaná hodnota zákazky je 8. 153,33 EUR bez DPH

Komplexnosť dodávky

3.1 Požiadavka na komplexnosť ponuky: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky

4.

Zdroj finančných prostriedkov

4.1 Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku IROP a z
rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.

5.

Miesto a termín plnenia

5.1

Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Radošina, Piešťanská ul. 399/97

5.2

Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky: predpokladaná doba trvania
poskytovania služby je 11 mesiacov. Uchádzači musia túto skutočnosť zohľadniť pri príprave
svojej ponuky.
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6.

Variantné riešenia

6.1

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

6.2

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

7.

Obsah ponuky

7.1

Ponuka sa predkladá elektronickou
obstaravaniekkp@gmail.com

7.2

Ponuka musí obsahovať:
1.

2.
3.

poštou

(mailom)

na

kontaktnú

adresu:

identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo
miesto podnikania; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych
zástupcov) uchádzača; IČO;
potvrdenie o oprávnenosti vykonávať požadované služby(kópia výpisu z OR, ŽR
alebo iné oprávnenie)
cenovú ponuku na predmet prieskumu trhu. Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená
v eurách. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
i. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
ii. sadzba DPH a výška DPH,
iii. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Doporučujeme vyplniť a zaslať priložený
formulár „Návrh na plnenie kritérií“.

8. Lehota na predkladanie ponúk
8.1

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk
uplynie dňa 18.09.2018 do 12:00 hod.

9.

Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

9.1

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

9.2

Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky
na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo
doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača a doručením novej
ponuky v lehote na predkladanie ponúk.

doplniť,

zmeniť

alebo

odvolať

10. Hodnotenie ponúk
10.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky
vrátane DPH.
10.2 Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.
10.3 Neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
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11. Uzavretie zmluvy
11.1 S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá v lehote viazanosti ponúk, to je najneskôr
do 31.12.2018. Zmluvné podmienky si dohodnú verejný obstarávateľ a úspešný uchádzač po
ukončení procesu VO.
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky bude poskytovanie služieb stavebného dozoru v súlade so zákonom NRSR
č.138/92 Z.z. pre projekt „Deinštitucionalizácia DeD Močenok“ financovaný z rozpočtových
prostriedkov mesverejného obstarávateľa a nenávratného finančného príspevku z IROP. Nakoľko
sa nejedná o bežne dostupné služby, ale o špecifické, vychádzajúce z konkrétnych stavebných
prác a nie je možné ich všeobecne špecifikovať nebude použité Elektronické trhovisko ani
elektronická aukcia.
Predpokladaná hodnota investície stavebného diela v zmysle projektovej dokumentácie je
332.655,93 € bez DPH.
Ako podporný dokument prikladáme súhrnnotechnickú správu z projektovej dokumentácie
k predmetu zákazky.
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Uchádzač / skupina dodávateľov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Je uchádzač platiteľom DPH?

1.NAJNIŽŠIA CENA

ÁNO

NIE

Hodnota kritérií
Ponúkaná cena za celý rozsah
predmetu zákazky v € bez DPH
DPH
Ponúkaná cena za celý rozsah
predmetu zákazky v € s DPH

V ........................., dňa ...............

Podpisy:
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