Obec OSIKOV, 086 42 Osikov 57

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo:
OcÚ-421/2019

Vybavuje/linka:
Ing. Kvokačka, PhD./ 0544791114

Osikov 08.08.2019

Výzva na predloženie ponuky
Obec Osikov, Osikov 57, 086 42 Hertník, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm.
b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") Vám zasiela výzvu na predloženie cenovej ponuky v predmete
zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
s názvom:
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Osikov"
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Osikov
Sídlo: Osikov 57, 086 42 Hertník
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Kvokačka, PhD., starosta obce
IČO:
00322482
DIĆ:
2020623374
Telefón:
+421 54 4791114
E-mail:
obecosikov@obecosikov.sk
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obec Osikov, Osikov 57, 086 42 Hertník
3. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
č. 343/2015 na uskutočnenie stavebných prác pre zhotovenie diela s názvom:
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Osikov"
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 536
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva).

Obchodného

5. Opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnych komunikácií MK č.1 a MK č.2. Potreba
rekonštrukcie miestnych komunikácií je vyvolaná najmä ich nevyhovujúcim stavom. Pred
zahájením stavebných prác je nutné presné vytýčenie všetkých jestvujúcich podzemných
vedení. Pri vykonávaní stavebných prác je nutné dodržať ochranné pásma podzemných
inžinierskych vedení. Celková dĺžka MK č.1 je 91,645 m a MK č. 2 je 75,927 m.
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Konštrukcia prístupovej komunikácie je v nasledovnej skladbe:
Asfaltový betón ACo 11, II 40 mm, STN EN 13108-1
Spojovací postrek PS, 050kg/m², STN 736129:2009
Asfaltový betón ACp 22,II, 60 mm, STN EN 13108-1
Infiltračný postrek PI, 070 kg/m² , STN 736129:2009
Štrkodrva fr. 0 - 32 mm, Gc 200 mm, STN 736126
Šrkodrva fr. 0 - 63 mm, ŠD 63,0 Gp, 200 mm, STN 736126
Pri kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev musia byť dodržané príslušné STN (viď.
vzorový priečny rez).
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 24 580,55 EUR bez DPH
7. Miesto realizácie predmetu zákazky: Obec Osikov, príslušné úseky MK č. 1, MK č.2.
8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Do 2 (dvoch) mesiacov od odovzdania staveniska.
9. Financovanie predmetu zákazky: Program rozvoja vidieka 2014-2020
10. Lehota na predloženie ponuky: 14.08.2019 do 15:00 hod.
11. Spôsob predloženia ponuky: poštou, inou prepravnou službou alebo osobne
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena za predmet zákazky, t. j. cena s DPH
v EUR za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk
uchádzačov podľa hodnoty navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu
ponúkanú cenu. Ponuka s najnižšou cenou na 1. mieste poradia bude úspešná. Uchádzač v návrhu na
plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 uvedie celkovú cenu, zodpovedajúcu celkovej cene z vyplneného
výkazu výmer.
13. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuku v slovenskom (alebo v českom) jazyku je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu
verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy. Na obálke s ponukou musí byť uvedené:
„PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ a heslo súťaže: „Rekonštrukcia MK“.
Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, telefón, e-mail),
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria ( príloha č. 1 )
c) Vyplnený výkaz výmer ( príloha č. 2)
d) Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, (nemusí byť úradne
osvedčená), ktoré sú predmetom zákazky. Doklad musí odrážať skutkový stav v čase, v ktorom
uchádzač predkladá ponuku. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických
osôb napr. výpis zo živnostenského registra.
14. Otváranie ponúk: 15.08.2019 o 10.00 hod. v sídle verejného obstarávateľa uvedeného
v bode 1. tejto výzvy.
15. Lehota viazanosti ponuky: do 31.12. 2019
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16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači,
ktorí splnia podmienky účasti uvedené v bode 13 a) – d) tejto výzvy a dodržia všetky
požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedené
v tejto výzve.
b) Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení ponúk písomne oznámi
úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma. Zároveň ho vyzve v primeranej
lehote k podpisu zmluvy o dielo. Ostatným uchádzačom oznámi, že boli neúspešní
s uvedením dôvodu neprijatia ich ponuky.
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
d) Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho
s dodávanými tovarmi, službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na
mieste sú Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR,
príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán
auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby, Splnomocnení zástupcovia
Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
e) Verejný obstarávateľ v zmysle § 42 ods. 12 ZVO určil osobitné podmienky plnenia
zmluvy, týkajúce sa sociálnych hľadísk – uplatňovanie sociálneho aspektu pri
verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ sa zaviaže, že v prípade, ak ako dodávateľ
predmetnej zákazky počas doby plnenia zákazky bude potrebovať navýšiť svoje
kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej
zákazky (obec, okres, VÚC).
f) Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží čestné vyhlásenie, že neporušil
zákaz nelegálnej práce.
S úctou
Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
starosta obce

Prílohy:
1) Návrh na plnenie kritéria
2) Zadanie – výkaz výmer
3) Vzorový priečny rez, mapa

