IGLASS spol. s r.o.
Michalská 63, 053 21 Markušovce, IČO: 31 665 926

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

pre zákazku s názvom:

Energetické úspory v spoločnosti IGLASS spol. s r.o.
(1) Identifikácia osoby podľa § 8 ZVO
Názov:
Sídlo
Obec (mesto):
Ulica:

31 665 926

IGLASS spol. s r.o.

IČO:

Markušovce
Michalská

PSČ: 053 21
Číslo: 63

Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie
Názov:
Kontaktná osoba:
Sídlo
Obec (mesto):
Ulica:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

36 438 766

Euro Dotácie, a.s.
Ing. Matej Pirošík

IČO:

Žilina
Na Šefranici
041/41 5665 265
pirosik@eurodotacie.sk
www.eurodotacie.sk

PSČ: 010 01
Číslo: 1280/8

(2) Identifikácia predmetu obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na energetické úspory v spoločnosti IGLASS spol. s r.o.
Bližšie informácie sú uvedené vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii, ktoré tvoria samostatné
prílohy tejto výzvy.
Predpokladaná hodnota zákazky: 124 224,53 EUR bez DPH
Lehota plnenia: 6 mesiacov
CPV kód:

45000000-7
45320000-6

Stavebné práce
Izolačné práce

(3) Financovanie predmetu obstarávania

Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel Operačného programu Kvalita životného
prostredia.
(4) Lehoty

Predloženie cenovej ponuky:

do 14.04.2021 do 10:00 hod.

(5) Podmienky predloženia cenovej ponuky

Uchádzač v rámci cenovej ponuky predloží:
- Vyplnenú prílohu č. 1 výzvy – Výkaz výmer
- Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (scan
dokladu)
- Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní

IGLASS spol. s r.o.
Michalská 63, 053 21 Markušovce, IČO: 31 665 926
(6) Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky

Predloženie cenovej ponuky je možné e-mailom na adresu pirosik@eurodotacie.sk
Do predmetu správy je potrebné uviesť „Súťaž – IGLASS – stavba“
Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má záujemca / uchádzač sídlo mimo
územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v
pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených
v českom jazyku.
(7) Kritérium hodnotenia

Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH, resp. cena celkom (u neplatcu DPH)
(8) Ostatné informácie

V prípade, že osoba podľa § 8 ZVO použila v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade
s §42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Výzvy.
Predložením svojej ponuky uchádzač potvrdzuje, že so zmluvnými podmienkami súhlasí a na výzvu osoby
podľa § 8 ZVO pristúpi k podpisu zmluvy. Uchádzač zmluvu vo svojej ponuke nepredkladá. Na
predloženie zmluvy v príslušnom počte vyhotovení bude vyzvaný až víťazný uchádzač.
Osoba podľa § 8 ZVO si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna alebo inak
neprijateľná pre osobu podľa § 8 ZVO, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva vyhlásila a
nebolo možné ich vopred predpokladať.
Osoba podľa § 8 ZVO si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke uviedol
nepravdivé údaje.
Osoba podľa § 8 ZVO vylúči uchádzača, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f)
alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

Markušovce, dňa 25.03.2021

____________________________
Ing. Štefan Baffi
konateľ
Prílohy:
1. Výkaz výmer
2. Zmluva o dielo
3. Projektová dokumentácia

