VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Rekonštrukcia obecných komunikácií, Mýto pod Ďumbierom, III.etapa
.........................................................................................................................................
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov a sídlo organizácie:

Obec Mýto pod Ďumbierom
Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44 Mýto pod Ďumbierom

IČO: 003113637
Kontaktná osoba: Ing. Roman Švantner, starosta obce
Telefón: +421 905 476 918
E-mail : ou@mytopoddumbierom.sk
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Alexander Rumanovský
Telefón: 00421 905 291 561
E-mail : rumanovskybb@gmail.com

2.

Typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov. Úspešný uchádzač bude vyzvaný k podpisu zmluvy o dielo. Návrh
ZoD tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ neuzavrie a nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi,
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona
č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.
315/2016 Z.z., alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu v
zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora v
zmysle zákona č. 315/2016 Z.z..

3.

Miesto dodania predmetu zákazky:
V zmysle prílohy č. 2 na parc. č. KN-C 728, 951/8, 922/41, 953, 958, 959, katastrálne územie Mýto
pod Ďumbierom.

4.

Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Verejný obstarávateľ požaduje opravy miestnych komunikácií v zmysle prílohy č. 2 tejto Výzvy –
Opis predmetu zákazky.
Obhliadka predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby sa zúčastnili obhliadky miesta dodania predmetu
zákazky a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.
Termín obhliadky je potrebné dohodnúť s kontaktnou osobou minimálne 1 deň vopred.

5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45233142-6 Práce na oprave ciest
Druh zákazky :

Práce

6.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.

7.

Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

8.

Predpokladaná hodnota zákazky:

9.

Lehota na dokončenie predmetu zákazky:

72 732,97 EUR bez DPH

Do 30.5.2019
10.

Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

11.

Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 19.10.2018 do 11:00 hod. osobne alebo poštou na
adresu sídla uvedenú v bode 1 tejto výzvy.
Označenie : „Súťaž – Rekonštrukcia obecných komunikácií, Mýto pod Ďumbierom, III.etapa“

12.

Cena
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu,
či je uchádzač platiteľom DPH.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky.
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 výška DPH,
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

13.

Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov verejného obstarávateľa.

14.

Podmienky účasti :
Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť nasledovné doklady, ktorými splní podmienky účasti :
14.1.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov splnenie podmienok účasti osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom
znení (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní").
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32
alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom
obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.
1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.
14.1.2 Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov splnenie podmienok účasti týkajúce sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní, zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
od vyhlásenia verejného obstarávania doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní
stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác: zoznam musí byť
doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok ak odberateľom 1. bol
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 2.
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené. Splnenie uvedeného uchádzač preukaze predložením zoznamu a zmlúv
(referencii) rovnakého alebo podobného charakteru, ako je tento predmet zákazky, pričom
uchádzač musí predložiť aspoň 1 referenciu rovnakého alebo podobného charakteru, ako
je tento predmet zákazky.
14.1.3 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
14.1.4 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie
uvedených dokladov v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej kópie (v listinnej podobe)
spolu s predložením ponuky.
14.1.5 Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 14.1.1 a 14.1.2 výzvy na predkladanie ponúk,
bude jeho ponuka z procesu verejného obstarávania vylúčená a nebude zaradená
do hodnotenia.

15. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom v EUR s DPH.
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu
zákazky v EUR s DPH.
2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia
podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny
za dodanie predmetu zákazky.
3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie
predmetu zákazky podľa bodu 2 vyjadrených v EUR s DPH, uvedených v jednotlivých
ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu
obstarávania najnižšiu cenu.

16.

Obsah ponuky:
a) identifikačné údaje uchádzača
b) ocenený výkaz výmer – súčasť prílohy č. 2 tejto výzvy
c) doklady v zmysle bodu 14. tejto výzvy
d) návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1 tejto výzvy), podpísané uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov

Ak uchádzač nepredloží všetky doklady a dokumenty podľa bodu 16. tejto výzvy, bude jeho ponuka
z procesu verejného obstarávania vylúčená a nebude zaradená do hodnotenia.

17.

Ostatné informácie
Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje súhlas s podmienkami zákazky s nízkou hodnotou.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby predložená ponuka obsahovala ocenené
položky v zmysle Výkazu výmer, ktorý je súčasťou prílohy č. 3 tejto výzvy.
V prípade, že v predložených podkladoch sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho
výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako
príklady a môžu byť v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo
materiálmi s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality.

Mýto pod Ďumbierom , dňa 8.10.2018

Ing. Roman Švantner
starosta obce
Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky vrátane výkazu výmer

Príloha č. 1
Verejný obstarávateľ: Obec Mýto pod Ďumbierom, Mýto pod Ďumbierom 64, 976 44
Mýto pod Ďumbierom
Predmet zákazky: Rekonštrukcia obecných komunikácií

VYHLÁSENIE
plnenia kritérií na hodnotenie ponúk

Obchodné meno uchádzača:
IČO :

DIČ :

IČ DPH :

telefón :

fax :

e-mail :

Adresa a sídlo:
Cena v eurách za celý predmet zákazky :

Názov položky

Cena bez
DPH [EUR]

DPH
[EUR]

Cena
s DPH
[EUR]

Rekonštrukcia obecných komunikácií,
Mýto pod Ďumbierom, III.

Čestne vyhlasujeme, že
-

všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ponuke. V prípade rozdielnych údajov sme si
vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená;
súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom;
nebudeme obmedzovať verejného obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke;
predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na danú zákazku;
súhlasíme s tým, že verejný obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a
údaje v nich;

Dátum:
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:
Pečiatka:
Prílohou Vyhlásenia musí byť ocenený Výkaz výmer v zmysle prílohy č. 2 tejto Výzvy.

