Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou)

1. Verejný obstarávateľ: Obec Stožok, Stožok č. 47, 962 12 Stožok
2. Názov predmetu zákazky: Vybudovanie zberného dvora v obci Stožok
Druh zákazky: stavebné práce
Spoločný slovník obstarávania: 45000000-7 Stavebné práce, 45222100-0 Stavebné práce na stavbách
zariadení na spracovanie odpadu, 45233160-8 Cestičky a iné spevnené povrchy, 45261300-7 Klampiarske
práce a montáž odkvapových žľabov
3. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je vybudovanie areálu zberného dvora- spevnených plôch,
garáže, prístrešku a oplotenia v súlade s Prílohou č. 2 Výzvy.
4. Miesto realizácie predmetu zákazky: obec Stožok
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 96 474,50 EUR bez DPH
6. Trvanie zmluvy alebo lehota realizácie: 60 dní od dátumu odovzdania a prevzatia staveniska.
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena - Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
Ponúknutá cena úspešného uchádzača zahŕňa všetky jeho náklady na realizáciu predmetu zákazky.
8. Podmienky účasti: Uchádzač predloží kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce vo
vzťahu k predmetu zákazky.
9. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk: do 25.05.2018 do 11:00
9.1. Ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu:
Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava
Kontaktné miesto: pracovná doba od 9:00 h do 12:00h a 13:00h do 15:00h.
Pri osobnom doručovaní ponuky sa odporúča 24h vopred telefonicky kontaktovať kontaktnú osobu Igor
Tomeček, mobil – 0950 429 112, e-mail: mastr@obstarajto.sk
Obal ponuky musí byť nepriehľadný a obsahovať nasledovné údaje:
•
•

•
•

adresa miesta predkladania ponúk,
názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miesto podnikania);
v prípade skupiny dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresa (sídlo alebo miesto
podnikania) všetkých jej členov,
označenie „súťaž – neotvárať“,
označenie heslom súťaže „Vybudovanie zberného dvora v obci Stožok“.

9.2. Prostredníctvom elektronickej pošty:
Za písomnú ponuku sa v prípade tejto zákazky s nízkou hodnotou pokladá aj ponuka podaná
elektronicky.
Elektronická adresa na zasielanie ponúk: mastr@obstarajto.sk
Predmet e-mailu s predloženou ponukou bude označený: „Cenová ponuka – Vybudovanie zberného
dvora v obci Stožok“
Uchádzač zašle v prílohe e-mailu dokumenty v zmysle bodu 9.3.1., 9.3.3. a 9.3.4. tejto Výzvy
naskenované vo formáte pdf a dokument podľa bodu 9.3.2. tejto Výzvy vo formáte XLS (EXCEL) na
adresu mastr@obstarajto.sk

9.3. Ponuka musí obsahovať nasledovné dokumenty:
9.3.1. Vyplnený Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1 tejto výzvy) podpísaný štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou osobou (požaduje sa úradne osvedčené
plnomocenstvo), ktorý bude v súlade s oceneným výkazom výmer (Príloha č. 1 zmluvy).
9.3.2. Vyplnenú Prílohu č. 1 zmluvy Ocenený výkaz výmer vo formáte XLS (EXCEL) (na CD/DVD,
príp. USB a pod., ak sa ponuka predkladá v listinnej forme).
9.3.3. Originál, prípadne overenú kópiu dokladu (výpis z obchodného alebo živnostenského
registra, príp. iný doklad preukazujúci skutočnosti v bode 8. tejto Výzvy) na preukázanie splnenia
podmienok účasti v zmysle bodu 8. tejto Výzvy.
9.3.4. Vyplnenú a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním splnomocnenou
osobou Prílohu č. 2 tejto Výzvy - Zmluvu o dielo s prílohami.

11. Ostatné informácie:
Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom poštovej služby, kuriérom, osobne alebo prostredníctvom
elektronickej pošty podľa pokynov uvedených v bode 9. tejto Výzvy v termíne do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Verejný obstarávateľ bude s uchádzačmi, resp. záujemcami komunikovať písomne, a to prostredníctvom
pošty, príp. iného doručovateľa alebo e-mailom na kontaktnú adresu uchádzača/záujemcu.
Verejný obstarávateľ bude informovať uchádzačov o prijatí alebo neprijatí ich ponuky.
S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo – Príloha č. 2 Výzvy.
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť a neuzavrie zmluvu s verejným
obstarávateľom, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena na realizáciu predmetu
zákazky presiahne vyčlenený finančný limit verejného obstarávateľa, alebo neobsahuje všetky doklady
požadované vo Výzve na predkladanie ponúk. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a
predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez
ohľadu na výsledok zadávania zákazky.
Pokiaľ vyplýva z oceneného rozpočtu priame alebo nepriame označenie výrobku alebo výrobcu/prác,
verejný obstarávateľ v takom prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať
výrobok/práce rovnakých alebo kvalitnejších parametrov, ako sú uvedené vo výkazoch výmer.
12. Kontaktná osoba verejného obstarávateľa:
Ing. Igor Tomeček, mobil – 0950 429 112, e-mail: mastr@obstarajto.sk
PRÍLOHY :
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2: Zmluva o dielo
Príloha č. 1 zmluvy Výkaz výmer
Príloha č. 2 zmluvy Projektová dokumentácia
------------------------------------------Bc. Darina Petrincová
Starostka obce Stožok

