Obec Hrišovce, Obecný úrad Hrišovce 67, 053 51 Kluknava

VÝZVA
na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Hrišovce
Sídlo:
Hrišovce 67, 053 51 Kluknava
IČO:
00329169
DIČ:
2021331444
Telefón:
+421 53 429 74 95
Kontaktná osoba: Milan Michlík
E-mail:
starosta@hrisovce.sk

2. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Názov zákazky: REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE
Druh zákazky (tovary / služby / práce): stavebné práce
Kód CPV: 45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
Popis stavebných prác:
Územie budúcej stavby sa nachádza v obci Hrišovce na parcelách č. KN-C 458/1, 458/2, 458/3,
458/4 a 458/5, s čiastočným zásahom do parciel č. KN-C 394 a 395/1 (pri napojení). V súčasnosti
sa na tomto území nachádza miestna komunikácia slúžiaca širokej verejnosti a sprístupňujúca
pozemky rodinných domov obyvateľov obce ako aj pozemok poľnohospodárskeho družstva.
Miestna komunikácia má na začiatku svojho úseku (cca 140 m) realizovaný kryt z asfaltového
betónu, na zvyšnej časti je však povrch len z hrubej štrkodrviny. Rokmi používania a prejazdmi
najmä ťažkých mechanizmov sa na nespevnenej časti komunikácie vytvorili vyjazdené koľaje.
Účelom rekonštrukcie miestnej komunikácie je realizovať nový bezprašný asfaltobetónový kryt,
ktorý zabráni ďalšiemu degradovaniu a znehodnocovaniu komunikácie. Navrhovanou
rekonštrukciou a výstavbou výhybne pre vozidlá sa zároveň zlepší prejazdnosť komunikácie,
plynulosť dopravy na nej a zníži sa riziko kolíznych situácií.
Popis funkčného a technického riešenia je podrobne popísaný v projektovej dokumentácii a
technickej správe.

Podmienky plnenia zmluvy:
Pri realizácii diela je potrebné dodržať spracovanú projektovú dokumentáciu a podrobný
rozpočet.
Podrobný rozpis položiek stavebných prác, ktorý je záväzný pre vypracovanie cenovej ponuky
tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
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3.

Obhliadka predmetu zákazky:

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta vykonania prác, aby si sami overili a získali
potrebné informácie, ktoré im môžu poslúžiť pri spracovaní ponuky. Výdavky spojené s touto
prehliadkou idú na ťarchu záujemcu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania
zákazky zodpovie Milan Michlík, starosta obce, na tel. č. 0904 707 516.

4.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Neumožňuje sa.

5.

Variantné riešenie:

Verejný obstarávateľ nepripúšťa variantné riešenie.

6.

Predpokladaná hodnota zákazky: 36.918,69 € bez DPH

7.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 19.06.2018 do 10,00 hod.

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do
súťaže a teda nebudú vyhodnocované.

8.

Miesto doručenia ponúk: Obecný úrad, Hrišovce 67, 053 51 Kluknava

9.

Označenie obálky ponuky a spôsob doručenia ponuky:

Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
adresa verejného obstarávateľa,
adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
označenie “verejná súťaž – neotvárať”,
označenie heslom verejnej súťaže „Rekonštrukcia miestnej komunikácie“.
Ponuku je možné doručiť aj elektronicky na emailovú adresu: starosta@hrisovce.sk,
do predmetu správy uveďte: Cenová ponuka – Rekonštrukcia MK,
príloha (cenová ponuka) - farebný, čitateľný scan všetkých dokladov tvoriacich obsah
ponuky podľa bodu 12 tejto výzvy

10. Podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:
Uchádzač musí splniť podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov t.j. uchádzač je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

11. Obsah ponuky:
Ponuka uchádzača musí obsahovať:
- Cenová ponuka uchádzača podľa záväzného výkazu výmer, ktorý je prílohou výzvy
- Vyplnený návrh zmluvy o dielo (príloha č. 2) tejto výzvy, podpísaný uchádzačom,
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo zástupcom uchádzača.
- Kópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce

12. Typ zmluvy:

zmluva o dielo

Návrh obchodných podmienok je spracovaný v návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 2
tejto výzvy. Uchádzač predloží v rámci svojej ponuky návrh zmluvy doplnený o identifikačné
údaje uchádzača a návrh zmluvnej ceny, pečiatku a podpis uchádzača.
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Úspešný uchádzač predloží následne na výzvu verejného obstarávateľa návrh zmluvy v štyroch
rovnopisoch doplnený o podpis štatutárneho orgánu a pečiatku uchádzača, ktorý nesmie
byt v rozpore s návrhom zmluvy podľa tejto výzvy a ponukou uchádzača.

13. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný na základe pridelenia nenávratného finančného
príspevku z finančných zdrojov MAS o.z. na základe skutočne vykonaných stavebných prác.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

14. Miesto
dodania
stavebných prác:

tovaru,

poskytnutia

služby

alebo

uskutočnenia

Obec Hrišovce na parcelách č. KN-C 458/1, 458/2, 458/3, 458/4 a 458/5, s čiastočným zásahom
do parciel č. KN-C 394 a 395/1 (pri napojení).

15. Termín
dodania
stavebných prác:

tovaru,

poskytnutia

služby

alebo

uskutočnenia

Úspešný uchádzač zrealizuje dielo do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Do vyhodnotenia bude zahrnutá doručená ponuka len za predpokladu, že jej obsah
zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve, obsahuje všetky náležitosti
definované vo výzve a bola doručená v lehote určenej vo výzve.
Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je celková cena s DPH za predmet zákazky. Najnižšia
celková cena za predmet zákazky bude vyhodnotená ako víťazná ponuka.
Uchádzač vo svojej ponuke uvedie výpočet ceny v súlade s predmetom zákazky, cenu bez DPH
a s DPH.
V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke, jeho ponuková
cena sa bude vyhodnocovať ako konečná.
Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky svoje náklady vrátane zisku. Cena
ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v zmluve o dielo musí obsahovať
cenu za obstarávaný predmet zákazky vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na predmet
zákazky a ostatných odvodov vo výške platnej ku dňu vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk.
Cena musí byť konečná.

17. Lehota viazanosti ponúk: 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
18. Otváranie a hodnotenie ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 19.06.2017 o 14.00 hod. na obecnom úrade v kancelárii p.
starostu obce (adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy).
Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle §52
zákona, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle §53 zákona, a uskutočňuje sa
výlučne v sídle obstarávateľa.
Po otváraní bude nasledovať vyhodnotenie ponúk, z ktorého bude spísaná zápisnica. Súčasťou
zápisnice je aj poradie uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača. Následne bude
elektronicky odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
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-

-

-

-

s úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo v lehote viazanosti ponúk,
ktorá je 12 mesiacov odo dňa predloženia ponuky,
ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp.
úspešný uchádzač od plnenie zmluvy alebo objednávky odstúpi, verejný obstarávateľ
môže vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak
nedôjde k uzatvoreniu zmluvy ani s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí,
verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil
ako tretí v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil
ako
tretí
v poradí
odmietne
uzavrieť
zmluvu,
verejný obstarávateľ zruší použitý postup verejného obstarávania a
vyhlási nové verejné obstarávanie.
zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k
uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o pridelení nenávratného finančného príspevku a po
kontrole a schválení procesu verejného obstarávania.
proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať námietky podľa zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenia okolnosti,
za ktorých sa vyhlásila výzva na predkladanie ponúk, alebo ak všetky ponuky prekročia
výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.

V Hrišovciach, dňa 31.05.2018

Milan Michlík
starosta obce

