Banskobystrický geomontánny park
Slovenská Ľupča, dňa 22.6.2018

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na dodanie služby „Prenájom priestorov Kancelárie Miestnej
akčnej skupiny Banskobystrický geopark“
(mesačný nájom za všetky priestory
s príslušenstvom vrátane energií za 1 mesiac minimálne do roku 2023) v rámci prieskumu trhu
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov pri zadávaní zákazky, ktorá nie je nadlimitná ani
podlimitná a ktorá nespĺňa podmienky podľa § 5 ods. 4 citovaného zákona
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Banskobystrický geomontánny park
IČO
45017247
Sídlo:
Obecný úrad, Podkonice 178, 976 13 Podkonice
Tel.č:
0905 794 274
E-mail: bbgmp@azet.sk
2. Typ zmluvy, napr. :
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená
podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Banskobystrický geomontánny park, Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská Ľupča
4. Predpokladaná hodnota zákazky: maximálne 350 € mesačne vrátane energií
5. Podrobný opis predmetu zákazky:
Miesto prenájmu: musí byť výlučne len v jednej z 22 obcí: Brusno, Baláže, Dolný Harmanec,
Dúbravica, Hiadeľ, Kordíky, Lučatín, Ľubietová, Medzibrod, Moštenica, Motyčky, Oravce,
Podkonice, Poniky, Povrazník, Riečka, Slovenská Ľupča, Staré Hory, Strelníky, Špania Dolina,
Turecká, Pohronský Bukovec. Miestom musí byť obec v čo najlepšej dostupnosti (geografickej,
dopravnej, MHD ai.) pre verejnosť uvedených obcí podľa možnosti v blízkosti priestorov pre
väčšie zasadnutia (kultúrny dom a pod.).
Charakteristika miesta: objekt s priestormi dobre prístupný aj automobilovou a hromadnou
dopravou s možnosťou parkovania pre zamestnancov a možnosťou parkovania pre návštevy
kancelárie.
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Požiadavky na priestory:
- 1 kancelária pre min. 3 stále pracovné miesta (1 miesto- pracovný stôl, stolička, skrinky,
PC technika, spoločné zariadenie - veľké multifunkčné zariadenie a pod), kde vojde
dostatočné množstvo skriniek na spisy (výška miestnosti min. 240cm v podkroví výška
bočnej steny min 130 cm)
-

1 kancelária pre menšie zasadania – zasadačka (väčší stôl a stoličky) pre cca 10-15 osôb
(výška miestnosti min. 240cm, v podkroví výška bočnej steny min 130 cm)

Priestory by mali byť:
-

max na 1. poschodí resp. vyššom s výťahom (bezbariérový)
s priamym aj umelým osvetlením
s možnosťou pripojenia na elektriku a internet
s prístupom do sociálneho prílušenstva na užívanie (WC a umývadlo pre dámy a pánov)
súbežne pre max 15 osôb
čisté a vymaľované priestory s upravenou podlahou
s prístupom do kuchynky pre zamestnancov

5. Rozsah predmetu zákazky:
Predloženie popisu ponuky v slovenskom jazyku v rozsahu:
1. Situácia priestorov, prístup (dopravný, parkovanie, vstup do objektu, výťah a pod.)
2. Popis súčasného stavu využitia priestorov
3. Popis stavebno-technického stavu priestorov – výmery, podlažie, (vstup, omietky, stropy,
podlahy, okná, dvere, svetlá výška a pod.)
4. Popis napojenia na inžinierske siete (elektrika, voda, kúrenie, internet, iné)
5. Popis nevyhnutných opráv, úprav a iných potrebných investícií.
Nevyhnutná je fotodokumentácia a obhliadka priestorov vhodných na prenájom.
6. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časť:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky .
7. Spôsob tvorby ceny.
V cene služby bude mesačný nájom za všetky priestory s príslušenstvom vrátane energií za 1
mesiac vrátane návrhu doby nájmu minimálne do roku 2023.
Cena
Cenová ponuka vrátane podkladov (oprávnenia dodávateľa na podnikanie a iné) musí byť
vyhotovená v slovenskom jazyku. Cenová ponuka musí mať písomnú formu a musí byť
potvrdená záujemcom (podpisom a pečiatkou) s uvedením dátumu vyhotovenia (potvrdenie
záujemcu musí byť taktiež na strane, kde sa uvádza sumárna cenová kalkulácia). Cenová ponuka
záujemcu nesmie byť staršia ako 6 mesiacov. Cena služby bude zahŕňať všetky práce na službe ,
ako aj práce spojené s výkonom a práce, ktoré vedú k dokončeniu služby a jeho riadnemu
odovzdaniu a prevzatiu. Cena za službu bude pevná, nemenná a maximálna vrátane DPH. Cena je
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záväzná do ukončenia služby podľa Výzvy bodu 5.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
Lehota dodania predmetu zákazky do 15.7.2018
Poskytnutie služby bude do 5 dní od podpisu zmluvy o nájme.
9. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk do:
a) Dňa 29.6. 2018 do 12:00 hod.
b) Doručenie elektronicky alebo poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy
s možnosťou osobného doručenia do podateľne Obecného úradu v obci Podkonice v jej
úradných hodinách
c) Označenie heslom „ NEOTVÁRAŤ -„Prenájom priestorov Kancelárie Miestnej
akčnej skupiny Banskobystrický geopark“ .
10. V ponuke uchádzač predloží :
a) Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom
v
prieskume, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
b) požiadavky na obstarávateľa,
c) výpis z obchodného alebo živnostenského registra, oprávnenie poskytovať danú službu
(živnostenský list alebo aktuálny výpis z Obchodného registra) v súlade s predmetom
oslovenia – kópia,
d) čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá evidované nevysporiadané finančné a iné záväzky
súvisiace s vlastníctvom alebo iným právnym vzťahom k priestorom, ktoré sú predmetom
ponuky
e) vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so zverejnením svojej ponuky v súlade so zákonom
f) vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia
(EÚ)2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z.
g) potvrdenie o platnosti ponuky do 31.12.2018
h) cena za predmet obstarávania s DPH,
i) cena za predmet obstarávania bez DPH, v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na
túto skutočnosť upozorní.
11. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Financovanie služby sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku formou
čiastkovej fakturácie, na základe zmluvy s objednávateľom. Splatnosť faktúr je 30 dní od ich
doručenia
12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk:
a) Kritéria
1. Najnižšia cena za celý predmet zákazky - 50%
b) Kvalitatívne kritériá
2. Splnenie požiadaviek v zmysle bodu 5 spolu – 50%
- miesto – 30%
- stavebno technická a priestorová kvalita priestorov – 20%
Spôsob hodnotenia:
1. Systém poradový. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou za
celý predmet zákazky a čo najvyšším počtom bodov za kvalitatívne kritériá. Maximálne to môže
byť 100%. Bude mať poradové číslo 1. Poradie uchádzačov bude stanovené vzostupne od
najnižšej ceny za predmet zákazky po najvyššiu.
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13. Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač na vlastné náklady
14. Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk nevybrať ani jednu z ponúk
a zrušiť súťaž
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie Ing.Michal Vráb, 0905 794 274
Podpis osoby zodpovednej za verejné obstarávanie ...........................
Slovenská Ľupča: 22.6.2018
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