Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Revitalizácia cesty v ochrannom pásme národnej kultúrnej
pamiatky - Pamätník M.R.Štefánika (Mohyla na Bradle)
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Priepasné
IČO 00309851

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Priepasné 109, 906 15 Priepasné, SK
Kontaktná osoba Anna Švrčková, +421 346547435, podatelna@priepasne.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: 16846,96 € bez DPH
Predpokl. obdobie 03/2020
realizácie:
Lehota na predkladanie do 6.2.2020 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?cL0b2OP8LAnsWprO0UB-420
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Opis zákazky
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce

Predmetom zákazky " Revitalizácia cesty v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky - Pamätník M.R.Štefánika (Mohyla na Bradle)"
sú udržiavacie práce na pozemnej účelovej komunikácii „Zabezpečovacia komunikácia pri Mohyle M.R. Štefánika“ - prístupovej ceste pre
vozidlá záchranných zložiek, zabezpečovacích vozidiel RTVS, vozidiel OSSR a ďalšie účely v správe Obce Priepasné.
Verejný obstarávateľ požaduje priložiť k ponuke:
"Vyplnenú prílohu č. 1 "VV- Revitalizácia cesty v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky.ods alebo .xlsx",
Ak sa v opisnom formulári - uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady
na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Verejný obstarávateľ uvádza:
- že predmet zákazky sa nachádza v ochrannom pásme Národnej kultúrnej pamiatky, preto každá zmena podlieha odsúhlaseniu,
- že ak k miestu realizácie vedie prístup, ktorý vyžaduje osobité povolenie potrebné pre zrealizovanie zákazky napr. akékoľvek motorové
vozidlá, stavebné stroje a pod. , je uchádzač povinný bezodkladne požiadať obstarávateľa o súčinnosť pre vybavenie takéhoto povolenia,
- že je pri plnení predmetu zákazky je povinný postupovať s maximálnou opatrnosťou, nič nepoškodiť a dodržiavať pokyny obstarávateľa,
- že vrchná vrstva použitého kameniva musí byť v odtieni šedá, prípade hnedá a práce musia byť realizované v súlade so stanoviskom
Krajského pamiatkového úradu Trenčín ktoré je v "priloha c 5 stanovisko KPU.pdf".
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 16846,96 EUR.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady potrebné na dodanie tovaru, a to najmä náklady na tovar, práce, materiál a
prepravu. V prípade, že sa uchádzačovi vyskytnú náklady na predmet obstarávania naviac ktoré neboli súčasťou zadania, tieto
obstarávateľ neakceptuje.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať cenovú ponuku pokiaľ výška cenovej ponuky presiahne limit určený v predpokladanej
hodnoty zákazky - 16846,96 EUR bez DPH.
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov poskytnutej dotácie zo štátnych prostriedkov (účelovej dotácie) a vlastných prostriedkov
obstarávateľa v prípade, že ponúknutá cena za dielo bude vyššia ako výška poskytnutej dotácie. Predmet zákazky sa bude financovať
formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry od dodania tovaru - a následného obdržania
faktúry. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pokiaľ by verejný
obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:
- komletne vyplnený výkaz výmer - príloha č. 1 "príloha č. 1 VV- Revitalizacia cesty v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky.xlsx alebo .ods"
- uchádzač súhlasí zo znením priloženého návrhu zmluvy o dielo, ktorá je prílohou č. 4 "priloha c 4 navrh zmluvy o dielo.docx - alebo .odt) .
O prípadných pozmeňujúcich návrhoch rozhoduje verejný obstarávateľ,
- kompletne vyplnená príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača "Priloha c2_vyhlasenie-uchadzaca_m.odt",
- kompletne vyplnená príloha č. 3 Návrh na plnenie kritérií "priloha c 3 navrh na plnenie kriterii m_2020.odt"
Kritérium vyhodnotenia ponúk
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 29.02.2020.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ informuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. f) tohto zákona.
Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom
znáša v plnej miere uchádzač.
Úspešný uchádzač všetky elektronicky zaslané dokumenty obstarávateľovi doručí obstarávateľovi pre objednávkou podpísané v
originálnom vyhotovení.
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 6.2.2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde najneskôr uchádzačom formou emailu do
15.2.2020 do 24:00 hod.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

1

Revitalizácia cesty v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky - Pamätník M.R.Štefánika (Mohyla na Bradle) podľa zadania

1,000 CELOK

príloha č. 1 VV- Revitalizacia cesty v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke

Typ

Dátum

príloha č. 1 VV- Revitalizacia cesty v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky.ods

Iné

31.1.2020 21:57

22,5 kB

príloha č. 1 VV- Revitalizacia cesty v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky.xlsx

Iné

31.1.2020 21:58

35,2 kB

Priloha c2_vyhlasenie-uchadzaca_m.odt

Iné

31.1.2020 21:58

10,4 kB

priloha c 3 navrh na plnenie kriterii m_2019.odt

Iné

31.1.2020 21:58

7,9 kB

priloha c 4 navrh zmluvy o dielo.docx

Iné

31.1.2020 21:58

27,2 kB
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Veľkosť

Prílohy k zákazke

Typ

Dátum

priloha c 4 navrh zmluvy o dielo.odt

Iné

31.1.2020 22:23

24,5 kB

priloha c 5 stanovisko KPU.pdf

Iné

31.1.2020 22:23

280,5 kB
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Veľkosť

