Výzva na predloženie ponuky
podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie stavebných prác.
Obec Dúbravy je verejným obstarávateľom podľa §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.
Touto cestou Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný
predmet zákazky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ :
Štatutárny zástupca :
Adresa :
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
IBAN :
Telefónny kontakt :
Email :

Obec Dúbravy
Elena Grňová, starosta obce
Dúbravy 196, 962 12 Dúbravy
00 319 899
2021318673
VÚB banka, a.s.
SK10 0200 0000 0000 0672 0412
045/54 59 520
obec@dubravy.sk

Pre otázky v rámci výzvy kontaktná osoba:
Ing. Martina Babicová, +421 903564643, martina@euprojekty.sk
Webové sídlo (internetová adresa): www.dubravy.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): www.dubravy.sk
2. Názov predmetu zákazky:
„Spevnenie vstupu do cintorína a svahu nad parkoviskom“
Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na spevnení vstupu do cintorína - 88m2 a
spevnenie svahu nad parkoviskom ( 373 ks svahových tvárnic) v súlade s priloženým výkazom
výmer – položkovitý rozpočet – príloha č. 1, fotodokumentácia – príloha č. 2.
Obhliadku miesta realizácie je možné si dohodnúť: Elena Grňová, 0903 493 917
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná, musí obsahovať všetky
náklady potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu
a vypratanie zariadenia staveniska, poplatky za skládky, náklady na úpravu, rekultiváciu a
ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu – t. j. všetky náklady
spojené s riadnym vyhotovením diela podľa tejto výzvy, obhliadky objektu. Vrátane nákladov
potrebných na riadne vykonanie diela.
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
CPV kód hlavný slovník:
45111000-8 – Príprava staveniska
45262300-4 – Betonárske práce
45223820-0 Prefabrikované diely a ich súčasti
45262620-3 – Oporné múry
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie
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6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
maximálne do 4 týždňov od zadania objednávky – predpokladaná realizácia zákazky
7. Lehota viazanosti cenovej ponuky
Do 30.10.2019
8. Druh zákazky a miesto realizácie predmetu zákazky:
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Areál miestneho cintorína v obci Dúbravy – vstup, svah nad parkoviskom
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z Programu obnovy dediny 2019 a z prostriedkov
obce Dúbravy.
10. Spôsob vzniku záväzku:
Na základe Objednávky a následnej fakturácie. Neoddeliteľnou súčasťou objednávky bude príloha
č. 1 . Položkovitý rozpočet.
11. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1.1.
1.2.

Identifikačné údaje uchádzača - Návrh uchádzača na plnenie kritérií - Príloha č. 3
(min. názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo),
Vyplnený položkovitý rozpočet – Príloha č. 1

UPOZORNENIE:
Uchádzač musí mať oprávnenie na vykonávanie stavebných prác v rozsahu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky - §32 ods. 1 písm. e) – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť
overí v súlade s platnou legislatívou po predložení ponúk.
Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu - §32 ods. 1 písm. f) – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou
legislatívou po predložení ponúk.
12. Lehota a miesto predkladania Ponúk:
1.1.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 14.06.2019 do 10:00 hod.

1.2.

Miesto predkladania ponúk: Obec Dúbravy na adresu uvedenú v bode 1.

1.3.

Poštou na adresu
„NEOTVÁRAŤ“

1.4.

Osobne na adrese sídla uvedenej v bode 1. na sekretariáte v obálke označenej
„cintorín” a „NEOTVÁRAŤ“

1.5.

Mailom na adresy: martina@euprojekty.sk, obec@dubravy.sk (v skenoch kópií
dokumentov) s označením „cintorín” a „NEOTVÁRAŤ“

1.6.

Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania
ponúk uvedeného v tomto odseku.

1.7.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku

1.8.

Otváranie ponúk - Dátum a čas otvárania ponúk 14.06.2019 o 10:30 hod.
- Miesto otvárania ponúk: ako je uvedené v bode 1.

uvedenú

v bode

1.v

obálke

označenej

13. Spôsob predloženia ponuky :
Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky predloží iba jednu ponuku.
riešenia sú neprípustné.

„cintorín“

a

Alternatívne
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14. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
- cena s DPH
Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou.
15. Použitie elektronickej aukcie: nie
16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk:
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel.
17. Doplňujúce informácie:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky resp. účasťou na
ohliadke miesta znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi a bez ohľadu na
výsledky prieskumu. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v zmysle Výzvy v
lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie
súťaže – prieskumu.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

V Dúbravách, dňa: 05.06.2019
Elena Grňová
starostka obce
Príloha výzvy:
Príloha č. 1 – Položkovitý rozpočet
Príloha č. 2 – Fotodokumentácia
Príloha č. 3 – Identifikačné údaje a cenová ponuka – návrh
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Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Názov predmetu zákazky:

„ Spevnenie vstupu do cintorína a svahu nad parkoviskom “
Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú
ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a
súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými.

Identifikácia uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: *
Telefón:
E-mail:
Dátum vypracovania
ponuky:
Miesto:
Kontaktná osoba:

Cenová ponuka
Predmet zákazky

Cena v EUR
bez DPH

DPH
v EUR

Cena celkom
v EUR s DPH

Spevnenie vstupu do cintorína a svahu nad
parkoviskom

CELKOM
* Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie túto skutočnosť.

V .....................................................

..............................................................
podpis uchádzača
podpis uchádzača
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