Obec Zemianske Sady | Zemianske Sady 42 | 925 54 Zemianske Sady
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obec Zemianske Sady ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákona o verejnom obstarávaní“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na ďalej
špecifikované stavebné práce nie bežne dostupné na trhu a to postupom zadávania zákazky
s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska, zabezpečovanú podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Webová stránka:

Obec Zemianske Sady
Zemianske Sady 42, 925 54 Zemianske Sady
00306339
Ing. Roman Súkeník, starosta obce
https://zemianskesady.sk/

Miesto pre získanie viac informácií: PREVAX s.r.o., Pažitná 68, 917 01 Trnava
Kontaktná osoba:
Boris Princ
E – mail:
agenturavo@prevax.sk
agentura-lc@proteus-vo.sk
Telefón:
0905 703 285
2.

Názov predmetu zákazky:

Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV
3.

Stručný opis predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ Obec Zemianske Sady realizuje stavebné práce na objekte kanalizácie
v rámci, ktorých je organizované aj verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s nízkou
hodnotou (prieskumom trhu) na predmet zákazky: „Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia
PRESSKAN + ČOV“.
Predmet zákazky je ďalej rozpísaný:
Príloha č. 1: Výkaz výmer
Dôležité upozornenie:
Pokiaľ sa v dokumentáciách použil odkaz na konkrétnu značku, výrobcu, výrobok, alebo typ
výrobku – tieto boli použité výlučne pre ilustráciu vtedy, ak nebolo možné dostatočne presne
a zrozumiteľne opísať predmet zákazky. V takýchto prípadoch platí, že uchádzač môže vždy
ponúknuť aj ekvivalentné alebo lepšie plnenie v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 zákona
o verejnom obstarávaní.

Obhliadka:
Vzhľadom na povahu a špecifikáciu stavebných prác verejný obstarávateľ záujemcom
v odporúča osobne si dohodnúť obhliadku miesta realizácie a dodania predmetu zákazky a to
z dôvodu prípravy kvalitnej cenovej ponuky.
Obhliadka miesta realizácie je aj napriek tomu dobrovoľná a neúčasť na obhliadke nebude mať
za následok vylúčenie uchádzača z prieskumu trhu.
Zároveň je na obecnom úrade v Zemianskych Sadoch k dispozícii kompletná projektová
dokumentácia v tlačenej forme.
Termín obhliadky je možné dohodnúť počas pracovných dní so starostom obce, Ing.
Romanom Súkeníkom, t.č.: 0905 547 614
4.

Miesto realizácie a dodania predmetu zákazky:

k. ú. Zemianske Sady.
5.

Nomenklatúra / Klasifikácia CPV:

Hlavný slovník verejného obstarávania:
45231300-8
45232400-6
45252000-8

6.

Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
Stavebné práce na stavbe kanalizácie
Výstavba čističiek odpadových vôd, čistiacich staníc a spaľovní odpadu

Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:

V zmysle bodu 3. Opis predmetu zákazky a následne prílohy č. 1.
7.
Nie

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

8.

Možnosť predloženia variantných riešení:

Nie
9.

Trvanie zmluvy, alebo lehota pre skončenie zákazky:

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác
s predpokladaným termínom podpisu jún 2019. Predpokladaný termín realizácie stavebných
prác je maximálne 3 mesiace. Začiatok realizácie je naviazaný na termín podpisu zmluvy
o dielo a prevzatie staveniska, termíny si dohodnú zmluvné strany podľa potrieb verejného
obstarávateľa. Vykonanie stavebných prác je možné najneskôr do 30.10.2019
10.
Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Zákazka bude financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu SR a z vlastných zdrojov
verejného obstarávateľa.
11.

Predpokladaná hodnota zákazky:

83.398,35 EUR bez DPH
12.

Podmienky účasti uchádzačov a požiadavky na ostatné náležitosti ponuky:
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Uchádzač musí:
- byť oprávnený realizovať predmet zákazky;
-

mať skúsenosti s rovnakými alebo obdobnými zákazkami.

Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce dokumenty:
-

Vyplnený návrh na plnenie kritérií (Krycí list ponuky) uvedený v (Prílohe č. 2) tejto výzvy
podpísaný zodpovednou osobou uchádzača;

-

Štruktúrovanú cenovú ponuku – ocenený výkaz výmer (Príloha č. 1) v listinnej forme
podpísaný zodpovednou osobou uchádzača;

-

Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis
zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa
osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra), postačuje neoverená fotokópia
resp. naskenovaný doklad alebo doklad vytlačený z internetu;

-

Čestné vyhlásenie, že uchádzač má skúsenosti s realizáciou zákazky rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky vypracované podľa Prílohy č. 3.

-

13.

Doplňujúce informácie o predmete zákazky:

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo – návrh zmluvy tvorí prílohu č. 4
tejto výzvy. Uchádzač nie je povinný predložiť podpísaný návrh zmluvy vo svojej ponuke.
14.

Lehota a spôsob predkladania ponúk:

Do 31.05.2019, 10:00 hod.
Adresa pre doručovanie ponúk:
Osobne, poštou alebo kuriérom v uzatvorenej obálke, na adresu:
Zasielanie poštou:
Obec Zemianske Sady
Zemianske Sady 42
925 54 Zemianske Sady

Zasielanie kuriérom alebo osobné
doručenie:
Obec Zemianske Sady
Zemianske Sady 42
925 54 Zemianske Sady

Označenie obálky:
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Adresát:
Názov zákazky:
Odosielateľ:

Názov a adresa príjemcu (verejného obstarávateľa) uvedeného vyššie
„Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV – NEOTVÁRAŤ“
Názov, kontaktná adresa (alebo adresa sídla)

15.
Lehota viazanosti ponúk:
Do 31.12.2019.
16.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Ponuky budú vyhodnotené štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa. Jediným
kritériom bude najnižšia cena:
Názov kritéria: Celková cena s DPH v EUR pre stavebné práce
17.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky v prípade,
- ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo toto zadávanie zákazky vyhlásené,
- ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám na
obstarávané stavebné práce;
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať len tie časti stavebných prác, na ktoré
bude mať k dispozícii finančné prostriedky.
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude prebiehať neverejne dňa 31.05.2019 o 10:30 hod.
Uchádzač predložením ponuky súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve.

Výzvu na predkladanie ponúk vypracoval:

Dátum:

..............................
Boris Princ, PREVAX s.r.o.

21.05.2019

Výzvu na predkladanie ponúk schválil:

Dátum:

..............................
Ing. Roman Súkeník, starosta obce Zemianske Sady

21.05.2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV
Strana 4 z 5

Prílohy:
Príloha č. 1: Výkaz výmer
Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie
Príloha č. 4: Návrh zmluvy o dielo
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