VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
k zad{vaniu z{kazky podľa § 9 ods.9 z{kona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len z{kon o verejnom obstarávaní)
na uskutočnenie stavebných pr{c.

PRIESKUM

TRHU

1. Identifikácia verejného obstar{vateľa:
Názov:
Sídlo:
Štatut{rny z{stupca:
IČO:

Obec Sebechleby
Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby
Martin Schvarc, starosta obce
00320226

Kontakt:
- telefón:
- e-mail:

Obecný úrad Sebechleby
+421 45 559 17 13
obecsebechleby@gmail.com

Osoby opr{vnené konať za verejného obstar{vateľa vo veciach:
- obchodných, zmluvných: Martin Schvarc, starosta obce
- mobil:
+421 903 418 966
- e-mail:
obecsebechleby@gmail.com
- verejného obstarávania: Ing. Norbert Kemp, referent
- mobil:
+421 905 755 890
- e-mail:
norbert.kemp@krupina.sk
Kontakt vo veciach technických a možnej obhliadky:
Martin Schvarc, starosta obce, mobil:
+421 903 418 966

2. Predmet obstarávania:

Uskutočnenie stavebných pr{c.

3. Názov zákazky:

Rekonštrukcia nespevneného chodníka v obci Sebechleby
SO-02 2 - ETAPA

4. Opis predmetu zákazky:
Návrh stavby rieši rekonštrukciu nespevneného chodníka v obci Sebechleby – realizácia 2 etapy,
ktorý je vedený pri miestnej komunikácii vedúcej z centra obce na jej okraj. Rekonštrukciou tejto časti
chodníka dôjde k spriechodneniu nespevneného chodníka celoročne, najmä za nepriaznivého počasia
a jej cieľom je zabezpečenie bezpečnosti cestnej prem{vky v dotknutom úseku obce segreg{ciou pešej
dopravy od motorovej. V tejto časti chodníka je umiestnených niekoľko rodinných domov, are{l
z{kladnej školy, ako aj bytový dom.

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

29.320,04 eur bez DPH

6. Miesto uskutočnenie stavebných pr{c – predmetu zákazky:
a)
b)
c)
d)

Obec Sebechleby, zastavané územie obce
Nespevnený chodník pri miestnej komunikácii
Katastrálne územie Sebechleby, pozemok parc.č. KN-C 10720/6
Okres Krupina
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e) Kraj Banskobystrický

7. Štatistick{ klasifikácia produkcie:
Spoločný slovník obstar{vania (CPV):
Hlavný slovník
Hlavný predmet:
45000000-7 Stavebné práce
Doplňujúce predmety :
45100000-8 Príprava staveniska
45112400-9 Výkopové práce
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov

8. Typ zmluvy:
a) Iný výsledok činnosti v pozemnom staviteľstve alebo inžinierskom staviteľstve, ktorý ako
celok spĺňa ekonomickú a technickú funkciu, alebo uskutočnenie pr{c prostriedkami
zodpovedajúcimi požiadavk{m určeným verejným obstar{vateľom.
b) S vybratým uch{dzačom bude uzavret{ zmluva o dielo podľa z{kona č.513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, v platnom znení ako výsledok tohto verejného obstarávania.

9. Termín realizácie, resp. doba výstavby:
Práce je potrebné vykonať v čo najkratšom čase a bez z{vad odovzdať verejnému obstar{vateľovi.
Presná doba výstavby bude stanovená v Zmluve o dielo uzavretej s úspešným uch{dzačom.

10. Miestna obhliadka:
V prípade z{ujmu z{ujemcov je možné vykonať miestnu obhliadku, avšak len po predchádzajúcej
dohode s vyššie uvedenou kontaktnou osobou verejného obstar{vateľa podľa bodu 1 tejto výzvy.
Všetky výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia stavebných pr{c idú na ťarchu záujemcu.

11. Rozdelenie predmetu obstar{vania na časti:

Neumožňuje sa.

12. Možnosť predloženia variantných riešení:

Neumožňuje sa.

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
a) Predmet zákazky bude financovaný z časti z finančných prostriedkov verejného obstar{vateľa
a z finančných prostriedkov EÚ v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, Opatrenia
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí.
b) Verejný obstar{vateľ z{lohu neposkytuje.
c) Platba sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na z{klade skutočne vykonaných
a odsúhlasených prác.
d) Posledná platba bude verejným obstar{vateľom zrealizovan{ po ukončení diela, kde
ukončením diela sa rozumie odovzdanie stavby investorovi - odberateľovi s odstránenými
chybami a nedorobkami z preberacieho konania.

14. Podmienky účasti uch{dzačov v prieskume trhu:
Uch{dzači musia písomne preuk{zať a v ponuke predložiť:
a) Doklad o opr{vnení podnikať vo forme kópie originálu. Akceptovaným dokladom
o opr{vnení podnikať je výpis z obchodného registra alebo výpis živnostenského registra
alebo profesijnou organizáciou vedený a vystavený profesijný zoznam potvrdzujúci evidenciu
– členstvo uch{dzača v takejto organizácii. Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, že
uch{dzač m{ opr{vnenie realizovať predmet z{kazky. V prípade, že takýto doklad nebude
súčasťou uch{dzačom predloženej ponuky, opr{vnenosť uch{dzača realizovať predmet
z{kazky overí komisia na príslušnom webovom sídle, napr. www.orsr.sk, www.zrsr.sk, atď.
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15. Poskytnutie podkladov k spracovaniu ponuky:
Verejný obstar{vateľ, v súlade s lehotami podľa z{kona o verejnom obstarávaní, poskytne
podklady k spracovaniu ponuky bezplatne jemu známym spoločnostiam/osobám vhodným pre
realizáciu stavebných prác predmetu zákazky, a súčasne bude tieto poskytovať aj tým z{ujemcom,
ktorí o ich poskytnutie požiadajú formou písomnej žiadosti doručenej elektronicky na e-mailovú
adresu norbert.kemp@krupina.sk alebo o ich poskytnutie požiadajú formou fyzického doručenia
písomnej žiadosti na adresu verejného obstar{vateľa v stanovenom čase a počas pracovnej doby
verejného obstar{vateľa.

16. Obsah ponuky:
Ponuka predložen{ uch{dzačom musí obsahovať:
 sprievodný list ponuky, z ktorého musí byť identifikovateľný obchodný názov, adresa
sídla uch{dzača alebo miesto jeho podnikania,
 doklady a dokumenty podľa odseku 14. tejto Výzvy predloženie ponuky,
 cenová ponuka, ktorá musí byť súčtom všetkých položiek za uskutočnenie stavebných pr{c
predmetu tejto z{kazky, t.j. ocenením položiek podľa neoceneného výkazu výmer, ktorý
verejný obstar{vateľ poskytuje ako prílohu tejto Výzvy na predloženie ponuka, resp. tento
ocenený výkaz výmer musí byť taktiež súčasťou ponuky.

17. Lehota na predkladanie ponúk:
ďeň: 10, mesiac: október, rok: 2013, hodina: 10:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Názov a sídlo:
Obec Sebechleby
Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby

18. Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

19. Mena a ceny v ponuke:
Uch{dzačom navrhovan{ cena v ponuke (a následne aj v zmluve) bude vyjadrená v mene euro.

20. Náklady na ponuku:
a) Všetky n{klady a výdavky na ponuku spojené s jej prípravou a predložením zn{ša uch{dzač
bez finančného n{roku voči verejnému obstar{vateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
b) Ponuky doručené na adresu verejného obstar{vateľa v lehote na predkladanie ponúk sa
uch{dzačom nevracajú. Zost{vajú ako súčasť dokument{cie z vyhl{senej súťaže.

21. Otváranie obálok s ponukami:
ďeň: 10, mesiac: október, rok: 2013, hodina: 14:00 hod.
Adresa, na ktorej sa otváranie obálok s predloženými ponukami uskutoční:
Názov a sídlo:
Mestský úrad v Krupine, Spoločný obecný úrad Krupina
Svätotrojičné n{mestie 5, 963 01 Krupina
Otv{ranie preložených ponúk:
a) Komisia overí neporušenosť ponuky a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania
všetkých uch{dzačov a ich n{vrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených
verejným obstar{vateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa
nezverejňujú.
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b) Verejný obstar{vateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým
uch{dzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka
nebola vylúčen{, z{pisnicu z otvárania ponúk.
Osoby opr{vnené zúčastniť sa na otv{raní predložených ponúk:
a) Na otv{raní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uch{dzači, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk.
b) Uch{dzači sa otvorenia ponúk môžu zúčastniť prostredníctvom svojho štatut{rneho org{nu
(preuk{že sa preukazom totožnosti a platným výpisom z obchodného alebo živnostenského
registra, príp. iným dokumentom preukazujúcim uvedenú funkciu), poverená osoba sa
preuk{že preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

22. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Stanoveným kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk je:
a) najnižšia celková cena s DPH
Spôsob hodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií:
a) Poradie sa určí postupne od najnižšej ponúknutej ceny po najvyššiu.
ÚSPEŠNÝ UCH[DZAČ, uch{dzač umiestnený na 1. mieste:
 Ten uch{dzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác
predmetu zákazky.
NEÚSPEŠNÝ UCH[DZAČ, ostatné miesta v vzostupnom poradí 2. miesto až x miesto:
 Uch{dzači, ktorí ponúknu vyššie celkové ceny za uskutočnenie stavebných pr{c predmetu
zákazky.
Ostatné podmienky hodnotenia predložených ponúk:
a)
V prípade rovnosti ponúknutých cien uch{dzačov, bude týmto uch{dzačom pridelené
rovnaké poradie.
b)
V prípade rovnosti najnižších ponúknutých cien uch{dzačov, teda uch{dzačov
umiestnených na 1. mieste o víťazovi – úspešnom uch{dzačovi rozhodne menovaná
komisia.
c)
V prípade, že sa do hodnotenia bude zaraden{ len jedin{ ponuka bude menovaná
komisia skúmať len jej prijateľnosť pre verejného obstar{vateľa.

23. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
ďeň: 31, mesiac: december, rok: 2013

24. Ďalšie inform{cie obstar{vateľa:
a) Verejný obstar{vateľ neobmedzuje počet uch{dzačov.
b) Verejný obstar{vateľ si vyhradzuje pr{vo:
 neuzavrieť zmluvu ani s jedným uch{dzačom v tom prípade, že mu nebude vyhovovať ani
jedna ponuka a n{sledne použitý postup zad{vania z{kazky zrušiť,
 zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo,
 neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je
suma finančných prostriedkov určených na realiz{ciu tejto z{kazky a n{sledne použitý
postup zadávania z{kazky zrušiť,
 vylúčiť takú ponuku uch{dzača, ktor{ bude obsahovať rovnakú alebo vyššiu ponúknutú
cenu bez DPH ako 30.000,00 eur, nakoľko tak{to ponuka nespĺňa finančný limit
k zadávaniu zákazky podľa § 9 ods.9 z{kona o verejnom obstarávaní.
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25. Iné miesto a osoba určen{ pre vysvetľovanie súťažných podkladov:
Názov:
IČO:
Sídlo:

MESTO KRUPINA
00320056
Svätotrojičné n{mestie 4/4, 963 01 Krupina

Kontaktná osoba:
Telefón:
Mobil:
e-mail:

Ing. Norbert Kemp, referent stavebného úradu obce
+421 45 555 03 32
+421 905 755 890
norbertkemp@gmail.com

24. Prílohy:


Príloha č.1: NEOCENENÝ VÝKAZ-VÝMER

Sebechleby, 16.9.2013
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