
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: "Zabezpečenie stavebných prác pre multifunkčné a detské
ihrisko“

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Marianka

IČO 00304930

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Školská 32, 900 33 Marianka, SK

Kontaktná osoba Ing. Dušan Statelov, +421911 905 760, starosta@marianka.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 25000,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: najneskôr do 10.5.2020

Lehota na predkladanie
ponúk: do 31.3.2020 do 9:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cb1nBHGWuyo9WncBhTuvlTs
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

1. Názov zákazky
Zabezpečenie stavebných prác pre multifunkčné a detské ihrisko“

2. Predpokladaná hodnota zákazky: 25 000,00 EUR bez DPH

3. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebných prác nevyhnutných pre uloženie komponentov multifunkčného ihriska a detského ihriska.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky vrátane nevyhnutných ilustračných príloh (pôdorys,
rez vrstiev, výkres drenáž). Príloha č.4 - 04-Vykaz vymer.xls + technická dokumentácia - príloha
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce. 

4. Druh zákazky: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác.

5. Kód CPV: 
45000000 - 7 Stavebné práce
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

6. Výsledok verejného obstarávania
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy
odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.

7. Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky
Dodanie predmetu zákazky v lehote najneskôr do 10.05.2020
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https://www.tendernet.sk/zakazka?cb1nBHGWuyo9WncBhTuvlTs


8. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
8.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu obstarávateľa.
8.2 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo - príloha č.7 . Cenu za predmet zákazky uhradí verejný obstarávateľ
úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra bude vystavená na základe preberacieho protokolu
potvrdeného štatutárnym zástupcom verejného obstarávateľa. 
8.3 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Platobná povinnosť verejného obstarávateľa
sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača. Faktúra musí
obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej či formálnej správne vystavená,
bude vrátená na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne doplnenej alebo
prepracovanej faktúry.
8.4 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu

9. Podmienky účasti
I.) OSOBNÉ POSTAVENIE
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia - §32 zákona
19.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) – oprávnenie dodávať
tovar/poskytovať službu/ uskutočňovať práce a podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie
uchádzačom overí na portáli www.oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a
v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. 
9.1.2 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona a ktorý má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti:
Požiadavka bola stanovená v súlade s platnou legislatívou.

II.) FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia – § 33
zákona
Neuplatňuje sa.

III.) TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPôSOBILOSŤ

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritériá, t.j. vyplnenú prílohu č. 6 tejto výzvy podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača a súčasne predložiť aj nacenený výkaz výmer - príloha č.4 

11. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 30.3.2020 o 9:00 hod.

12. Miesto a spôsob predloženia ponúk
Ponuku je možné predložiť v elektronickej podobe cez systém TENDERnet.
12.1 Všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, budú oskenované (scan) a doručené v
lehote na predkladanie ponúk cez systém TENDERnet.

13. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
13.1 Doklady a dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 10.
13.2 Návrh na plnenie kritéria (príloha č.6 tejto výzvy) - podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane
identifikačných údajov vo formáte pdf. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom. 
13.3 Nacenený výkaz výmer
13.5 Potvrdený a vypísaný návrh zmluvy. - príloha č.7 

14. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.

15. Ďalšie informácie
Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku. 

16.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 31.3.2020 do 9:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 31.3.2020 do
14:00 hod.

17.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

18.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

19.
Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia diela bez závad diela
podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia odstránenia zistených závad diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a
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Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

"Zabezpečenie stavebných prác pre multifunkčné a detské ihrisko“ 1,000 celok

Príloha č.4 - 04-Vykaz vymer.xls

+ technická dokumentácia - príloha

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

00_Priloha 1_Opis predmetu zakazky.pdf Iné 25.3.2020 113,5 kB

01_Ihrisko podorys.pdf Iné 25.3.2020 160,6 kB

02_Vykres a drenaz.pdf Iné 25.3.2020 1,1 MB

03_Rez vrstiev.png Iné 25.3.2020 91,5 kB

04-Vykaz vymer.xls Iné 25.3.2020 43 kB

05_Príloha 3_Vyhlásenie uchádzača.docx Iné 25.3.2020 20,5 kB

Návrh na plnenie kritéria.xlsx Iné 25.3.2020 17,1 kB

Zmluva o dielo-ihriska-stav-prace.docx Iné 25.3.2020 33 kB
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