OBEC Lietavská Svinná - Babkov
013 11 Lietavská Svinná - Babkov 160, IČO: 00 321 443
Výzva na predkladanie ponúk – civilná zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
1.

Údaje o verejnom obstarávateľovi

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
2.

Obec Lietavská Svinná - Babkov
013 11 Lietavská Svinná - Babkov 160
00 321 443
2020637080
Ing. Igor Veselovský, starosta
Ing. Igor Veselovský, starosta
041/5006298
obeclietsvinnababkov@stonline.sk

Identifikačné údaje pre verejné obstarávanie

Názov:
Sídlo:
email:
tel.:

EuroPro Slovensko, n.o.
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
vachan@europrosk.eu
+ 421 902 343 699

3. Informácie o predmete zákazky
3.1 Druh verejnej zákazky:
Podlimitná zákazka na uskutočňovanie stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
nie bežne dostupná na trhu.
3.2 Názov zákazky:
Rekonštrukcia dažďového potrubia na Zavadzanskej ceste v Babkove
3.3 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zadávania sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii dažďového potrubia na
Zavadzanskej ceste v Babkove v rozsahu podľa priloženého výkazu výmer za podmienok stanovených zmluvou o dielo a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Verejný obstarávateľ bude vyberať z dvoch alternatív riešenia to v prípade použitia kanalizačných rúr PVC-U DN400x1000mm, PN 8 (alternatíva A) alebo kanalizačných rúr PVC-U
DN400x1000mm, PN16.
Pre kompletný prehľad o realizovaných stavebných prácach je nutné preštudovať zmluvné
podmienky (príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk), výkazu výmer pre alternatívu A (príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk) a výkazu výmer pre alternatívu B (príloha č. 4 Výzvy na
predkladanie ponúk).
Pri identifikácii konkrétneho typu materiálu (výrobku) alebo materiálu (výrobku) konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto materiál (výrobok) ekvivalentným materiálom (výrobkom), ktorý spĺňa požadované funkčné charakteristiky. V takomto prípade je
potrebné upraviť položku v položkovitom rozpočte.

Všetky zmluvné dojednania (spôsob realizácie. Práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby
ukončenia zmluvy, sankcie...) sú obsiahnuté v zmluve o dielo, ktorá tvorí Prílohu č. 2 výzvy na
predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ odporúča návrh zmluvy podrobne preštudovať pred
odovzdaním cenovej ponuky.
4. Doba realizácie diela:
Začiatok (prevzatie staveniska): do 5 dní od uzatvorenia zmluvy
Ukončenie prác: do 30 dní od prevzatia staveniska.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
99.112,62,- EUR bez DPH
6. Podmienky financovania:
Zmluvná cena bude uhradená z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa po odovzdaní Diela,
bezhotovostným stykom do 14 dní odo dňa doručenia faktúry.
7. Podmienky účasti a obsah ponuky, ktorú predloží uchádzač:
Ponuka obsahuje
- doklad o oprávnení podnikať a uskutočňovať požadované služby (postačuje kópia),
- podpísanú zmluvu o dielo,
- ocenené výkazy výmer pre alternatívu A a alternatívu „B“,
- návrh na plnenie kritérií:
Cena v EUR bez DPH a s DPH
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena vrátane DPH
Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH. Skutočnosť, že nie je platcom DPH uvedie
v ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním predmetu
zákazky. V Prípade, že sa dodávateľ stane počas realizácie platcom DPH, bude cena
považovaná za cenu vrátane DPH.
9. Lehota, adresa na predloženie ponuky a spôsob doručenia:
Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme, v zapečatenej obálke v lehote do
24.07.2018 do 12:00 hod.
Ponuku uchádzač doručí poštou alebo osobne na adresu:
EuroPro Slovensko, n.o., Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Rozhodujúci je dátum doručenia.
Obálku je potrebné označiť heslom „Rekonštrukcia dažďového potrubia na Zavadzanskej
ceste v Babkove - NEOTVÁRAŤ“.
10. Spôsob vyhodnotenia ponúk:
Predložené ponuky bude verejný obstarávateľ vyhodnocovať ustanovenou komisiou dňa
24.07.2018 o 14:00 hod. Vyhodnotenie je neverejné.
11. Oznámenie výsledku:
Výsledok vyhodnotenia predložených cenových ponúk oznámi verejný
uchádzačom písomne alebo elektronicky na emailovú adresu.

obstarávateľ

12. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk z dôvodu
neúmerne vysokých cien v porovnaní s cenami, za ktoré sa obvykle realizuje rovnaký predmet
zákazky, alebo ktorých ponúknutá cena presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa,
alebo ktoré budú neregulárne alebo inak neprijateľné.

Pokiaľ by verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o
tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní
zákazky na pôvodný predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní
znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez
ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
13. Obmedzenie počtu uchádzačov
Bez obmedzenia.
14. Prílohy
1. Návrh na plnenie kritérií
2. Zmluva o dielo
3. Výkaz výmer pre alternatívu A
4. Výkaz výmer pre alternatívu B
V Žiline dňa 17.07.2018

______________________________
Obec Lietavská Svinná - Babkov
EuroPro Slovensko, n.o.
JUDr. Peter Vachan, riaditeľ

