Obec Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa

Naša značka

Vybavuje/telefón
Ing. Ján Kokarda /+421 55 6980 021

Ždaňa
26.2.2016

Výzva na predloženie ponuky,
v zmysle § 9 ods. 9, zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
___

1. Verejný obstarávateľ
Názov :
Adresa:
IČO:
Kont. osoba:
Telefón/fax:
E-mail:

Obec Ždaňa
Obecný úrad Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa
00324973
Ing. Ján Kokarda – starosta obce
+421 556980021
obec.zdaňa@mail.t-com.sk

2. Miesto poskytnutia predmetu zákazky
Obec Ždaňa
3. Názov predmetu zákazky
Energetický audit budovy školského zariadenia v obci Ždaňa.
4. Opis predmetu zákazky
1. Energetický audit budovy ako východiskový dokument pre stanovenie
oprávnených aktivít projektu
2. Energetický audit overenia reálne dosiahnutých úspor energie po obnove
budovy
3. Energetický certifikát podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po obnove budovy
- objem Zakladnej skoly (obostavany vykurovany objem objektu) = 5511m3
Pred spracovaním ponuky sa uchádzačom odporúča vykonať obhliadku
predmetu
zákazky priamo na mieste za účasti verejného obstarávateľa. Obhliadku je potrebné
dohodnúť minimálne jeden pracovný deň pred uskutočnením obhliadky s verejným
obstarávateľom, kontakt : +421 556980021, mobil 0903910140.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
1. Energetický audit budovy ako východiskový dokument pre stanovenie
oprávnených aktivít projektu – 1 411,11 € bez DPH
2. Energetický audit overenia reálne dosiahnutých úspor energie po obnove
budovy - 1 027,78 € bez DPH
3. Energetický certifikát podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po obnove budovy –
944,44 € bez DPH
6. Financovanie zákazky
Zákazka bude financovaná z fondov EÚ: OPKŽP 2014-2020; Špecifický cieľ 4.3.1
Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, štátneho rozpočtu
a z prostriedkov verejného obstarávateľa.
7. Lehota viazanosti
Ponuka bude platná do 31.12.2017
8. Obchodné a zmluvné podmienky
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 o cenách, v znení neskorších predpisov.
Uchádzač urči cenu v ponuke v € bez DPH, DPH a s DPH. V prípade, že uchádzač nie
je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.
Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených
s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu
nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky. 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 na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku
v súlade so zákonom o cenách.
Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti stanovené právnymi predpismi pre daňové
doklady.
Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom do 30. dní od prijatia
faktúry.
Úspešný uchádzač predloží návrh ZoD.
9. Podmienky účasti
Uchádzač môže použiť na vypracovanie ponuky formulár priložený k tejto výzve.
Čestné prehlásenie
Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi doklad o oprávnení
podnikať v danom predmete zákazky, alebo kópiu dokladu o zapísaní do zoznamu
podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov.

Obsah cenovej ponuky - cenová ponuka musí obsahovať:
- celková suma za celý predmet zákazky,
- samostatne suma za :
1. Energetický audit budovy ako východiskový dokument pre stanovenie
oprávnených aktivít projektu
2. Energetický audit overenia reálne dosiahnutých úspor energie po obnove
budovy
3. Energetický certifikát podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po obnove budovy
ak je uchádzač platcom DPH v zložení navrhovaná zmluvná cena bez DPH, DPH
a navrhovaná zmluvná cena s DPH
ak uchádzač nie je platcom DPH v zložení navrhovaná zmluvná cena celkom
10. Lehota na predkladanie ponúk
Ponuka môže byť doručená osobne alebo poštou. Ponuka musí byť predložená
v zalepenej obálke označenej heslom “Neotvárať – EA CZŠ Ždaňa“, najneskôr do
4.3.2016 do 11.00 hod, na adresu:
Obecný úrad Ždaňa
Jarmočná 118/4
044 11 Ždaňa
Obálka s ponukou doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebude prijatá
a bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH. Úspešný
uchádzač bude ten, ktorý navrhne za realizáciu predmetu zákazky najnižšiu celkovú cenu.

12. Prijatie ponuky
Všetkým uchádzačom bude doručená informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

S pozdravom
Ing. Ján Kokarda
starosta obce

Príloha :
Formulár na vypracovanie ponuky
Čestné prehlásenie

