Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Rekonštrukcia cesty na parcele C-KN 290/1 v obci Malá Čierna
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Malá Čierna
IČO 00632716

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Malá Čierna 55, Malá Čierna Malá Čierna, SK
Kontaktná osoba Jaroslav Koleda, +421908910753, malaciernaobec@azet.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: neuvedené
Predpokl. obdobie 2/2020 - 5/2021
realizácie:
Lehota na predkladanie do 23.9.2019 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?d7LbZpi6E8EBjlUbYq9_zhM
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 je "Rekonštrukcia cesty na parcele C-KN 290/1 v obci Malá Čierna".
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
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.
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so starostom obce na tel. čísle:
+421908910753.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V
prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby
celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry.
Splatnosť celej zákazky bude do 15 dní po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený
dokument "výkaz-výmer" (v prílohe č. 06) s nacenenými jednotlivými položkami.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač ku ponuke priložil do prílohy aj kópiu výpisu z obchodného alebo iného relevantného registra,
podpísaného a opečiatkovaného štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou osobou.
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Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač, ktorý predkladá svoju ponuku v systéme TENDERnet, zároveň priložil cenovú ponuku aj do
prílohy, kde bude ponuka opečiatkovaná a podpísaná štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou osobou uchádzača.
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.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom.
V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom
zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (anti diskriminačný
zákon) verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk pre
Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020.
A to najmä tak, že:
• v prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si Zhotoviteľ potrebuje navýšiť kapacity, zamestná minimálne jednu osobu dlhodobo
nezamestnanú v mieste realizácie diela (v poradí dostupnosti kapacít - obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v
súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogramom.
Pri procese Výberu dodávateľa stavebných prác bude zohľadnený sociálny aspekt:
• podpora dôstojnej práce,
• dodržiavanie základných pracovných noriem,
• zdravie a bezpečnosť v zamestnaní,
• podpora dodržiavania sociálnych a pracovných práv,
• dodržiavanie vnútroštátnych zákonov a kolektívnych dohôd, ktoré sú v súlade s právom EÚ,
• dodržiavanie zákonov o zdraví a bezpečnosti.
Verejný obstarávateľ bude dodržiavanie týchto aspektov kontrolovať na základe verejne prístupných registrov. Podmienky sociálneho
aspektu bude zohľadnené aj pri príprave Zmluvy o Dielo s úspešným uchádzačom.

Položky zákazky
P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Rekonštrukcia cesty na parcele C-KN 290/1 v obci Malá Čierna

1,000 Celkom

Špecifikácia položky zákazky je bližšie špecifikovaná v jednotlivých prílohách.

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

Prílohy k zákazke

Typ

Dátum

Veľkosť

00_vrchny list.pdf

Iné

16.9.2019 11:36

71,5 kB

01_rozpiska TS.pdf

Iné

16.9.2019 11:36

104,8 kB

02_prehladna situacia, sirsie vztahy.pdf

Iné

16.9.2019 11:36

449,9 kB

03_podrobna situacia.pdf

Iné

16.9.2019 11:37

407,6 kB

04_vzorovy priecny rez + detail.pdf

Iné

16.9.2019 11:37

378,9 kB

05_vykres prenosneho DZ - schemy.pdf

Iné

16.9.2019 11:37

475,8 kB

06_vykaz vymer.xls

Iné

16.9.2019 11:37

59,5 kB
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