ČOV a kanalizácia Betlanovce
Obec Betlanovce
Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:
Sídlo:
IČO :
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:

Obec Betlanovce
Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce
00328952
SQM, s.r.o., Ladislava Hudeca 15211/7, 974 01 Banská Bystrica
Lukáš Klibáni
+421 904 746 992
lukas@sqm.sk

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
2. Predmet zákazky
2.1. Názov zákazky: ČOV a kanalizácia Betlanovce - informačná tabuľa

Predmetom zákazky je dodávka a montáž informačnej tabule v rámci informovania a
komunikácie o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na stavbe „ČOV a kanalizácia
Betlanovce.“
2.2. Druh zákazky: dodanie tovaru
2.3. Výsledok verejného obstarávania - objednávka na dodanie tovaru

Miesto a termín dodania predmetu zákazky
OKRES: Spišská Nová Ves
OBEC / MESTO: Betlanovce
KATASTRÁLNE ÚZEMIE: Hrabušice
2.4. Lehota dodania predmetu zákazky: do ukončenia projektu
3. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Informačná tabuľa bude obsahovať nasledovné informácie a spľňať podmienky:
-

Rozmery tabule budú minimálne formátu A3, t.j.420 x 297 mm.
odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými
štandardmi
odkaz na príslušný fond, ktorý spolufinancuje Projekt, s použitím nasledujúceho
označenia: pre KF: „Kohézny fond
celkovú zazmluvnenú výšku nenávratného finančného príspevku projektu
názov a hlavný cieľ projektu musí zaberať najmenej 25 % plochy dočasného pútača
dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko
viditeľnom verejnosťou.
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-

informácie súvisiace s OP KŽP:
- odkaz na stránku OP KŽP: www.op-kzp.sk
- logo MŽPSR s odkazom: „Riadiaci orgán OP KŽP“
- logo sprostredkovateľského orgánu OP KŽP – SAŽP
- zazmluvnený dátum začatia a ukončenia projektu (vo formáte mm/rrrr-mm/rrrr)

4. Zatriedenie zákazky podľa CPV:
CPV: 30195000-2 - Tabule
5. Variantné riešenie: neumožňuje sa
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej
hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu),
pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle §
6 ods. 1 ZVO.)
7. Predkladanie cenových ponúk
7.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom a českom jazyku a v €.
7.2. Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky.
7.3. Lehota na predloženie cenových ponúk: do 20.10. 2021 do 10:00
7.4. Lehota na dodanie tovaru: najneskôr do 3 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky.
7.5. Cenové ponuky sa doručujú elektronicky na mail.
7.6. Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:
Mailová adresa: lukas@sqm.sk
8. Lehota viazanosti ponuky
8.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do termínu
ukončenia realizácie projektu.
9. Podmienky financovania predmetu zákazky
9.1. Predmet zákazky bude spolufinancovaný v stanovenom percentuálnom podiele
z finančných prostriedkov v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia, číslo
výzvy: OPKZP-PO1-SC121/122-2015 - a z rozpočtu verejného obstarávateľa formou
refundácie.
9.2. Zálohy nebudú poskytované.
9.3. Fakturácia - faktúra bude vystavená po dodaní predmetu zákazky na miesto dodania.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry.
10. Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom
obstarávaní a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní. (Uchádzač nemusí v ponuke predkladať doklad o oprávnení
dodávať tovar, ktorá zodpovedá predmetu zákazky a túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.)

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí
obstarávateľ sám na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že
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uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka
hodnotená
11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
12. Obsah ponuky
12.1. Ponuka musí obsahovať:
- ocenenie predmetu obstarávania,
- v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH je povinný obstarávateľa na túto skutočnosť vo
svojej ponuke upozorniť a uviesť celkovú cenu predmetu zákazky bez DPH.

13. Vyhodnotenie ponúk:
13.1. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z
hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na
základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na
prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto
výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
13.2. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a
požiadavky na predmet zákazky.
13.3. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu
o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude
úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka na dodanie tovaru.
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
14.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
14.2. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
14.3
Objednávka na dodanie tovaru bude vystavená po splnení odkladacej podmienky,
ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania na daný
predmet zákazky príslušným poskytovateľom NFP, za predpokladu jej zverejnenia podľa
osobitných predpisov. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania
poskytovateľom NFP si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej
podmienky a následne zmluvu anulovať bez sankcií.
Betlanovce, 11. 10. 2021
Lukáš Klibáni
spoločnosť SQM s.r.o.
splnomocnená osoba

