OBEC HRADIŠTE
Obecný úrad, č. 278,
958 54 Hradište

Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(stavebné práce)
Názov zákazky: „Obnova chodníka pre peších - Hradište“
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Úradný názov: Obec Hradište
Sídlo: Obecný úrad, č. 278, 958 54 Hradište
Štatutárny orgán: Mgr. Miloš Baránik – starosta obce
IČO: 00310468
Kontaktné miesto: Frebrys s.r.o., Južná tr. 8, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Ébrey Krakovská Silvia
Telefón/Fax: 0907971499
E-mail: vo.hradiste@gmail.com
Spoločný slovník obstarávania CPV:
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7, 45233161-5

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: „Obnova chodníka pre peších - Hradište“
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove chodníka pre peších – Hradište.

Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady realizáciu zákazky za plnej premávky vrátane
dočasného dopravného značenia (a príslušných povolení) na obmedzenie dopravnej situácie
na cestnej komunikácií II triedy č. 579.
Obhliadku verejný obstarávateľ odporúča, ale neorganizuje, v prípade záujmu sa záujemca
nahlási k obhliadke na kontaktnom mieste verejného obstarávateľa. Obhliadka je v plnom
rozsahu na vlastné náklady záujemcu.
Podrobné vymedzenie/opis zákazky je uvedené v Prílohe č. 2 tejto výzvy (projektová
dokumentácia a výkazy výmer)
Pozn.: V prípade, že sa v predmetnej dokumentácii vyskytne odvolanie na konkrétneho

výrobcu, typ výrobku, krajinu pôvodu, označenie a pod. verejný obstarávateľ umožňuje
predložil ekvivalentné riešenie, pri dodržaní minimálnych stanovených parametrov.

4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY (bez DPH): 149.970,00 Eur bez DPH
(slovom: Stoštyridsaťdeväťtisícdeväťstosedemdesiateur)
5.

LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK:
do 30.08.2019 do 12:00 hod.

6. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:
do 31.12.2019

7. STANOVENIE CENY:
Do ceny je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu zákazky:
náklady na realizáciu predmetu zákazky
zabezpečenie dočasného dopravného značenia
zabezpečenie staveniska v súlade s vyhláškami, normami a BOZP
odvoz stavebného odpadu
spotreba el. energie
prípadné ďalšie náklady.
Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku
DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.
8. ZMLUVNÉ PODMIENKY:
Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie Zmluvy o dielo a následnej faktúry.
Miestom plnenia predmetu zákazky: Obec Hradište
Lehota dodania predmetu zákazky: do 60 dní odo dňa odovzdania staveniska, najneskôr do
30.11.2019
Splatnosť faktúr: 30 dní
Financovanie zákazky: vlastné zdroje z rozpočtu obce Hradište
9. PODMIENKY ÚČASTI:
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady:
a) Výpis z Obchodného registra / Živnostenského registra (doklad o oprávnení poskytovať
predmet zákazky predložený formou uvedenia odkazu na web stránku k overeniu
elektronického dokladu, alebo predložením originálu/overenej kópie/scanu dokladu)
b) Návrh na plnenie kritérií uchádzača – Príloha č. 1
c) Ocenený Výkaz výmer – Príloha č. 2
10. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:
jediným kritériom je najnižšia cena s DPH v Euro na celý predmet zákazky
11. ELEKTRONICKÁ AUKCIA: nepoužije sa
12. PREDKLADANIE PONÚK:
Uchádzač predloží ponuku v rozsahu a súlade s bodom č. 9 tejto výzvy v slovenskom jazyku a
to prostredníctvom e-mailu, alebo poštovej zásielky, alebo ponuku doručí osobne, v
uzavretej obálke s označením:
•
Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo, IČO)
•
Súťaž: „NEOTVÁRAŤ“
•
Heslo: „Obnova chodníka pre peších - Hradište“
Na adresu verejného obstarávateľa (do podateľne):
Frebrys s.r.o.

Južná tr. 8
040 01 Košice
alebo elektronicky e-mailom na: vo.hradiste@gmail.com
Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak
doklady nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač
nebude spĺňať podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet
zákazky podľa Výzvy na predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a
nebudú vyhodnocované. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na
doručenie ponúk.
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa
uvedenými v tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa
akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok
súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného uchádzača pri postupe
zadávania zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom
znení nie je možné podať námietky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde
k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
13. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo
prieskum trhu zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené
ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle §
117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž aj v prípade, ak predložené ponuky sú vyššie ako bola
predpokladaná hodnota zákazky.
Prílohy:
Príloha č. 1 Ponuka uchádzača – návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 Projektová dokumentácia a VaV
Vypracoval: Ing. Ébrey Silvia
Dňa: 19.08.2019

PRÍLOHA č.1 PONUKA UCHÁDZAČA – NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(stavebné práce)
Názov zákazky: „Obnova chodníka pre peších - Hradište“
1. IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Kontaktné údaje:
Kontaktná osoba:

som platcom DPH/nie som platcom DPH (vyznačiť)

Telefón/Fax:
E-mail:

2. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ:
(Výslednú hodnotu zákazky vypočíta uchádzač ako súčet cien za realizáciu celého predmetu
zákazky (súčet položiek z Výkazov výmer))

CELKOM za celý predmet zákazky bez DPH:
DPH 20%:

CELKOM za celý predmet zákazky s DPH:

Vypracoval, dňa:
________________________
podpis (pečiatka)

