Výzva na predloženie ponuky
Obec Pribylina, Pribylina 384/6, 032 42 Pribylina

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Obec Pribylina, Pribylina 384/6, 032 42 Pribylina, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7
ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje túto výzvu na predloženie ponuky
v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„ Zberný dvor a stojiská “
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Pribylina
Sídlo: Pribylina 384/6, 032 42 Pribylina
Štatutárny zástupca: Ing. Milan Kohút, starosta
IČO: 00 315 711
DIČ: 2020581640
Tel.: 0907 741 442
E-mail: office@prome.sk
Internetová stránka: http://www.pribylina.sk/
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu.: SK03 5600 0000 0016 0259 6010
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Pribylina, Pribylina 384/6, 032 42 Pribylina
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Milan Kohút
4. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na diele
„Zberný dvor a stojiská“. Ide o zákazku s nízkou hodnotou na stavebné práce.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmet zákazky je rekonštrukcia zberného dvora a jedného zberného miesta (stojiska).
Vstup a výstup do Zberného dvora je riešený s jestvujúcej miestnej asfaltovej komunikácie.
Vzhľadom k tomu, že Zberný dvor a vjazd a výjazd nie je spevnený a v zlom počasí robí
problém pre dopravnú techniku, verejný obstarávateľ sa rozhodol danú situáciu riešiť
spevnením. Zberný dvor bude spevnený s asfaltobetónovým povrchom a zberné miesto bude
spevnené cestným betónom vystuženým oceľovou sieťovinou.
Podrobnejšie informácie sú uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkazoch výmer.
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 12 811,16 € bez DPH
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8. Miesto dodania predmetu zákazky: Miesto stavby: Pribylina, Okres: Lipt. Mikuláš,
Katastrálne územie: Pribylina
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
do 60 dní od prevzatia staveniska
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou
výzvy
11. Financovanie predmetu zákazky: Zákazka bude spolufinancovaná z OP Ľudské zdroje
12. Lehota na predloženie ponuky: 07.08.2017 do 10.00 h
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
Cena za celý predmet zákazky s DPH v EUR (pri neplatiteľoch DPH bude hodnotená cena
celkom). Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží návrh najnižšej ceny s
DPH (pri neplatiteľoch DPH ceny celkom). Uchádzač v návrhu na plnenie kritéria podľa prílohy
č. 1 uvedie celkovú cenu, zodpovedajúcu celkovej cene z vyplnených výkazov výmer.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuku v slovenskom (alebo v českom) jazyku je potrebné v jednom vyhotovení doručiť na
adresu verejného obstarávateľa. Na obálku s ponukou odporúčame uviesť „VO Zberný dvor a
stojiská, NEOTVÁRAŤ!“
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, telefón,
e-mail),
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena“ podľa
prílohy č. 1,
c.

Vyplnené výkazy výmer podľa prílohy č. 2,

d. Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. U právnických
osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
živnostenského registra (stačí fotokópia).
e. Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 3
16. Otváranie ponúk: 07.08.2017 o 10.15 h
17. Postup pri otváraní ponúk:
Uchádzači, ktorí predložili ponuku sa môžu zúčastniť otvárania ponúk, ktoré bude dňa
07.08.2017 o 10.15 h v sídle verejného obstarávateľa. Štatutárny zástupca uchádzača sa
pred otváraním preukáže preukazom totožnosti, splnomocnené osoby – plnou mocou na
účasť na otváraní ponúk, podpísanou štatutárnym zástupcom uchádzača.
18. Lehota viazanosti ponúk: 30.06.2018
19. Osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Peter Macháč, tel. č. 0907
741 442, e-mail: office@prome.sk
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Prílohy je možné si vyžiadať u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa (bod 19).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od úspešného uchádzača predloženie
ďalších dokladov, preukazujúcich spôsobilosť uchádzača uskutočňovať predmet zákazky
alebo originálne vyhotovenia (overené fotokópie) predložených dokladov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak
sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
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Zhotoviteľ stavebných prác bude v súlade so sociálnym aspektom uplatňujúcim sa vo
verejnom obstarávaní povinný minimálne na dobu realizácie zákazky zamestnať aspoň
jednu osobu, spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba.
S úctou,

Dňa 27.07.2017

Ing. Milan Kohút
starosta obce

Prílohy (na vyžiadanie u kontaktnej osoby):
1) Návrh na plnenie kritéria
2) Projektová dokumentácia stavby vrátane výkazov výmer
3) Čestné vyhlásenie
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