Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
je vypracovaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ao zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej iba „zákon)
Číslo zákazky :

VO/SP

Názov zákazky :
Predmet zákazky (§ 3 zákona) :
Spoločný slovník obstarávania (
CPV ) :
Postup verejného obstarávania

REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVOK
Stavebné práce
45000000
podľa § 117

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Úradný názov : Obec Lipovník
Poštová adresa : Lipovník č.164, 049 42 Lipovník
Kontaktná osoba pre VO : Ing.Róbert Anna

IČO : 00 328 464
Tel.: 058/ 788 31 30
e-mail : sekretariat@obeclipovnik.sk

II. Opis
II.1. Miesto realizácie prác :

k.ú. Lipovník

Predmetom zákazky je realizácia 2 autobusových zastávaok Z 1 a Z2 .
Presný popis stavebných prác je obsahuje projekt stavby , ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
II.3. Obhliadka miesta plnenia:
Odporúča sa
II.4. Termín realizácie prác :
Zákazka sa požaduje zrealizovať do 4 mesiacov od odovzdania staveniska .
II.5. Možnosť rozdelenia zákazky :

Iba na celý predmet zákazky

II.6. Predloženie variantných riešení :

Nepovoľujú sa

II.7. Jazyk ponuky :
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II.8. Mena :
EUR
II.9. Spôsob určenia ceny :
9.1 Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva fnancií Slovenskej republiky č.87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.
9.2 Uchádzač určí cenu v ponuke v € s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke
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III. Administratvne informácie
III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov :

Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú uvedené v tejto
výzve

III.2. Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum : najneskôr do 19.11.2018
Čas : 10:00 hod
III.3. Predloženie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode I.
tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Obálka musí
byť zreteľne označená menom a adresou verejného obstarávateľa, menom a adresou uchádzača, nápisom NEOTVÁRAŤ!
a heslom „ Autobusová zastávka “.
Obsah ponuky:
Záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe.
Ponuka sa predkladá v štátnom jazyku.
Obsah ponuky tvorí doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, (Výpis z obchodného registra, alebo
živnostenského registra, al. zápis v zozname hospodárskych subjektov resp. iné oprávnenie na podnikanie ) predkladá
uchádzač ak kópiu.
1. Identifikačné údaje uchádzača
2. Rozpočet stavebných prác , doplnený a podpísaný uchádzačom.
3. Návrh na plnenie kritérií
4. Prehlásenia podľa priložených vzorov
III.5. Predpokladaná hodnota zákazky stavby :
Bez DPH:

15 006,22 Eur

IV. Podmienky účasti
IV.1. Podmienky účast týkajúce sa osobného postavenia :

IV.2. Finančné a ekonomické postavenie :
IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť :

Uchádzač predloží doklad podľa § 32
ods.1 písm. e) zákona, v ktorom preukáže,
že je oprávnený uskutočňovať stavebné
práce.
Neuplatňuje sa.
Neuplatňuje sa

I. Vyhodnotenie ponúk
V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena
V.2. Spôsob hodnotenia :
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo cena celkom
neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky.

v prípade

Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa
nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitost uvedené vo výzve.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk.

II. Spôsob vzniku záväzku
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VI.1. Zmluva
1.1 Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk. Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie
zmluvy.
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavrete zmluvy. Zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami
uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača. Návrh Zmluvy bude zaslaný iba víťaznému uchádzačovi.
1.2 Zmluva sa stane platnou podpisom obidvoch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť po schválení a obdržaní
dotácie na strane verejného obstarávateľa.
VI.2. Hlavné podmienky fnancovania a platobné podmienky :
Verejný obstarávateľ sa uchádza o dotáciu prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu - IROP
. Špecifický cieľ : 5.1.1 Dopravné prepojenie a dostupnosť sídiel v rozsahu ( B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti
sídiel
VI.3. Ostatné požiadavky :
3.1 Uchádzač v prípade svojej úspešnost berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z
o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné fnancie.
3.2 Uchádzač v prípade svojej úspešnost musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácii podľa §
117 ZVO. Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez časového
obmedzenia.
3.3 Výťazný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly dotačným orgánom ako aj ostatných kontrolných orgánov.

III. Doplňujúce informácie
VII.1 Ďalšie informácie :
1.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania, ak cenové
ponuky presiahnu fnančný limit v/erejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné.
VII.2 Zrušenie verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie , ak
A ) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
B ) nedostal ani jednu ponuku,
C) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným obstarávateľom

Výzva na predkladanie ponúk

3

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní

Príloha č. 1 Titulná strana ponuky ( VZOR )

Zákazka : REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVÝCH
ZASTÁVOK
PONUKA
Verejný obstarávateľ:
Obec Lipovník
Predmet zákazky (§ 3 zákona ods. 3) :
Názov zákazky :

Stavebné práce

Zákazka :
REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVÝCH
ZASTÁVOK

Postup podľa :

§ 117 Zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

I. Názov, sídlo uchádzača
Obchodné meno :

IČO :

Poštová adresa vrátane PSČ :
Štatutárny zástupca :

Tel.:

Kontaktná osoba vo veciach technických :

Tel. :

E-mail :
II. Cenová ponuka uchádzača
Cena za predmet obstarávania v Eur bez DPH
Výška DPH 20%
Cena za predmet obstarávania v Eur vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky - to znamená náklady na dodanie tovaru,
uskutočnenia stavebných prác a poskytnutie služby, dopravu a ostatné režijné náklady.

V ………………………. dňa .........................

Výzva na predkladanie ponúk
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Príloha č. 2 k výzve na predkladanie ponuky – Vzor čestného prehlásenia

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
UCHÁDZAČA

Zákazka : REKONŠTRUKCIA AUTOBUSOVÝCH
ZASTÁVOK
Stavebné práce

Uchádzač (obchodné meno, sídlo) .........................................................................................................
vyhlasuje, že:
-

súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve,
všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
že naňho nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo prot nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
že naňho nebol uložený zákaz uchádzať sa o verejné zákazky, a že neporušil zákaz nelegálneho
zamestnávania

V ………………………. dňa .........................

..........................................……....……………………...……………
Meno, priezvisko, štatutárneho orgánu uchádzača
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