Výzva
na predloženie cenovej ponuky
(prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou, zadávaná a podľa ustanovenia § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov) na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky:
„Úprava verejného priestranstva - Bystrička

“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie :
Obec Bystrička
Sídlo organizácie:
Bystrička 260, 038 04
IČO :
00316601
DIČ:
2020963978
Kontaktné osoby :
Kontaktná osoba zodpovedná za predmet zákazky: Zdenka Maršalová – starostka obce
Telefón:
+421 905 442 622
www.bystricka.sk
Internetová adresa :
E-mail :
bystricka@bystricka.sk

2.

Názov predmetu zákazky:
Úprava verejného priestranstva - Bystrička

3.

Princípy verejného obstarávania a požiadavky kladené na záujemcov a uchádzačov:
Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v
každej etape procesu VO sú: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia
uchádzačov alebo záujemcov, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad
hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov, v súlade so
zásadami maximálnej hospodárnosti a dôsledným výberom dodávateľa na základe
referencií, ponúknutej ceny, technickej pripravenosti, prípadne iných kritérií.
Požiadavkou na obsah ponuky na realizáciu prác a služieb môžu byť i referencie,
technické špecifikácie, vybavenie, osobné skúsenosti s dodávateľom, kritéria a pod..

4.

Opis požiadaviek na zákazku:
Predmetom zákazky je výstavba spevnenej plochy zo zámkovej dlažby o celkovej výmere
48,64m² v obci Bystrička podľa stanoveného Zadania s výkazom výmer na uvedený
predmet zákazky. Zámerom je vybudovanie vybudovať spevnenú plochu zo zámkovej
dlažby vhodnú aj pre pojazd vozidiel s maximálnou hmotnosťou do 7,5t. Spevnená
plocha bude slúžiť pre uskladnenie kontajnerov na separovaný a komunálny odpad.
Skladba spevnenej plochy: nášľapná vrstva zámková dlažba CITY TOP kombi farba sivá
8mm, podkladná vrstva z drteného kameniva frakcie 4-8mm(30mm), drenážna vrstva
drtené kamenivo frakcie 8-16mm (100mm), drenážna vrstva drtené kamenivo frakcie 1632mm (150mm), drenážna vrstva štrkopiesok frakcie 0-8mm (70mm) a pôvodná zemina.

Stručný opis pripravovanej investície a popis predmetu plnenia:
Požadujú sa uskutočniť nasledovné stavebné práce podľa zadania:
Na trávnatej ploche vybudovať spevnenú polochu pre kontajnery
Dopravu materiálu, strojov a pracovníkov "na" a "z" miesta výstavby
Pred výkopmi je potrebné prizvať na zameranie sietí zodpovedných pracovníkov
(na náklady dodávateľa).
Uskutočnenie stavebných prác na uvedený predmet zákazky bude zrealizované podľa
opisu v bode 4. tejto Výzvy v nadväznosti na projektovú dokumentáciu, výkaz výmer a
obchodné (zmluvné) podmienky.
5.

Miesto realizácie diela:
Obec Bystrička – katastrálne územie obce Bystrička

6.
6.1

Číselný kód spoločného slovníka obstarávania – CPV
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín
45236000-0 Stavebné práce na stavbe plôch
45262640-9 Práce na zlepšenie životného prostredia

7.

Rozsah predmetu zákazky:

Podľa opisu v bode 4. tejto Výzvy.
8.

Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku
predmet zákazky.

9.

Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie

10.

Predpokladaná hodnota zákazky :
2420 Eur bez DPH

11.

Trvanie zmluvy alebo doba dodania:
Najneskôr do 30.10.2019

na celý

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
12.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného
obstarávateľa.

12.2

12.3
12.4

Verejný obstarávateľ vyžaduje 15-dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry odo
dňa doručenia objednávateľovi. Zúčtovanie zákazky bude najneskôr v termíne do
15.11.2019.
Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných
predpisov.
Verejný obstarávateľ na zhotovenie predmetu zákazky neposkytne preddavky ani
zálohy.

13. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti uchádzačov predložením dokladov požadovaných
v bode č.13.
a) Uchádzač sa preukáže dokladom, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce,
ktorej predmet zákazky sa týka. Spôsobom na preukázanie oprávnenia je aktuálny
výpis z obchodného alebo živnostenského registra alebo potvrdenie o zapísaní
v príslušnom profesijnom zozname (postačuje aj neoverená fotokópia alebo výpis z
internetovej stránky napr., www.zrsr.sk, príslušná profesijná alebo stavovská komora
alebo združenie ) alebo iný ekvivalentný doklad vzťahujúci sa a zodpovedajúci
konkrétnemu predmetu zákazky.
b) Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods.2
písm. e), nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z informačných systémov
verejnej správy.
c) Čestné prehlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
d) Úspešný uchádzač po vyhodnotení ponúk predloží podpísaný návrh Zmluvy o dielo
štatutárnym zástupcom uchádzača vrátane cenovej ponuky a vyplneného výkazu
výmer na základe výsledku prieskumu trhu, všetko v troch vyhotoveniach.
14. Označenie, či dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác je
podmienená osobitným povolením (napr. licenciou, autorizáciou a pod.):
Nie
15. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných
za plnenie zmluvy:
Nie
16. Spôsob stanovenia ceny:
16.1 Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke ( a následne aj v zmluve) musí byť stanovená
podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
16.2

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.

16.3

Uchádzačom navrhované
zmluvy.

ceny musia pokryť všetky náklady súvisiace s plnením

16.4 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú
cenu za predmet zákazky uvedie v zložení:
16.4.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH
16.4.2 výška DPH

16.4.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
Uchádzač uvedie v ponuke navrhovanú zmluvnú cenu zaokrúhlenú na dve desatinné
miesta.
16.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom za dodanie
predmetu zákazky. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH v ponuke písomne upozorní.
17. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka bude stanovená na základe nasledovných kritérií,
ktoré sú uvedené ich relatívnou váhou:
Najnižšia cena s DPH v € - váha 70%
Lehota dodania v dňoch - váha 30%
Pravidlá hodnotenia ponúk podľa stanovených kritérií:
Cena: najnižšia cena /ponuková cena x 100 x 0,7. Lehota zhotovenia diela v dňoch:
najkratšia lehota /ponuková lehota x 100 x 0,3. Hodnotenie jednotlivých ponúk
uchádzačov je dané pridelením počtu bodov za jednotlivé posudzované kritériá, ktoré sú
uvedené v ponukách uchádzačov.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom sčítaní
bodov, dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví
podľa počtu získaných bodov.
Komisia pri hodnotení ponúk stanoví poradie predložených ponúk a odporučí verejnému
obstarávateľovi uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným na 1. mieste
v poradí.
Pokiaľ budú mať dvaja alebo viacerí uchádzači rovnakú výslednú hodnotu bodov na prvom
mieste, verejný obstarávateľ rozhodne o výslednom poradí na základe nižšej ceny bez DPH
v € zhotovenia diela.
18. Lehota na predkladanie ponúk:
do 03.09.2019 do 14,00 hod. miestneho času
18.1 uchádzači predložia verejnému obstarávateľovi požadované doklady podľa požiadaviek
verejného obstarávateľa uvedených v bodoch 13- okrem bodu 13d) 16 a 18 tejto Výzvy
a to v zalepenej a označenej obálke s heslom: „Úprava verejného priestranstva Bystrička“ - neotvárať.
18.2 Spôsob doručenia ponúk:
Uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme osobne, emailom, faxom, poštovou
zásielkou alebo iným prepravcom a pod. a to verejnému obstarávateľovi na adresu uvedú
v bode 1 a v lehote podľa bodu 18. tejto Výzvy, v 1 origináli (nutný podpis a pečiatka)
a meno osoby poverenej s vytvorením ponuky.
18.3 Vyhodnotenie ponúk:
05.09.2019 o 17,00 hod. miestneho času

19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
30.09.2019

20. Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.
+
21. Obhliadka miesta predmetu zákazky sa vykonávať nebude. V prípade záujmu a potreby
vykonať obhliadku miesta predmetu zákazky je potrebné kontaktovať zodpovednú osobu
v zmysle bodu 1. Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na jeho ťarchu.
22. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
22.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
cenových ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného
obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek
verejného obstarávateľa podrobne stanovených v tejto Výzve. Všetky výdavky spojené s
prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Predloženie cenovej ponuky
uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu o dielo na predmetnú
zákazku.

Dátum: 08.08.2019
Meno osoby zodpovednej za opis zákazky
Zdenka Maršalová
starostka obce

