Obec Zákopčie

V Zákopčí, dňa : 10.7.2014

VÝZVA
na predloženie ponuky na dodávku prác
podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

I.

Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :
Názov organizácie :

Obec Zákopčie

Sídlo organizácie :

Stred 824, 023 11 Zákopčie

IČO:

00314358

DIČ:

2020553337

Bankové spojenie:

Prima banka

Číslo účtu :

5601025003/5600

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :
Meno a priezvisko: Ing. František Hažík
Č. tel.: 0911270159
e- mail: frantisek.hazik@zakopcie.sk
Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1 b) zákona o VO
II.

Opis
Názov predmetu zákazky : Rekonštrukcia a dobudovanie oplotenia cintorína v Zákopčí
Druh zákazky: práca ( zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona )
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet
zákazky.
Miesto dodania tovaru : Cintorín v Zákopčí parcela KN-C 47, KN-C 65
Termín dodania tovaru : najneskorší termín ukončenia zákazky do 15.10.2014
Stručný opis zákazky:
Samotná zákazka sa skladá:

-

Rekonštrukcia skutkového oplotenia (dĺžka 240 m, výška 1,5 m) výmenou pletiva,
napínacích drôtov, vyrovnanie a čiastočná výmena kovových stĺpov, oprava
nadzákladových častí pätiek skutkových stĺpikov.

-

Vybudovanie nového oplotenia skladajúceho sa z kovových stĺpikov osadených
v betónovom základe, pletiva (dĺžka 95 m, výška 1,5m).

-

Súčasťou zákazky je vybudovanie vchodových kovaných brán v počte 7 ks osadených
v betónových základových pásoch.

Podrobný rozpis položiek zákazky je uvedený vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu v tlačenej
aj elektronickej podobe.
Súčasťou výzvy je doložená projektová dokumentácia v eletronickej podobe na CD .
Ďalšie podmienky účasti:

-

Dodávateľ zákazky predloží návrh zmluvy.

-

Minimálna záruka 60 mesiacov.

-

Uchádzač musí predložiť ponuku v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za
podmienok uvedených v tejto výzve aj jej prílohy.

-

Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.

III.

Podmienky financovania: vlastný rozpočet obce

IV.

Podmienky účasti : aktuálny doklad o tom, že uchádzač je oprávnený poskytovať predmet
zákazky na ktorý predkladá ponuku (originál alebo overená fotokópia),

V.

Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky sa prijímajú do 31.7.2014 do 09:00 hod.. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na
predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.

VI.

Miesto predkladania ponúk
Názov organizácie :

Obec Zákopčie

Sídlo organizácie:

Stred 824, 023 11 Zákopčie

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :
Meno a priezvisko: Ing. František Hažík
Č. tel.: 041 4344121, 0911270159
e- mail: frantisek.hazik@zakopcie.sk
Ponuku je potrebné predložiť v uzatvorene obálke označenej heslom „Rekonštrukcia
oplotenia“
VII.

Jazyk ponuky
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom do
slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu
predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.

VIII.

Kritéria vyhodnotenia ponúk
Kritérium bude najnižšia cena.
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v eurách v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

IX.

Obsah ponuky :

1.

Ponuková cena s položkovým rozpočtom podľa výkazu výmer

2. Návrh zmluvy vyhotovený dodávateľom
3. Aktuálny doklad o tom, že uchádzač je oprávnený poskytovať predmet zákazky na ktorý
predkladá ponuku
X.

XI.

Podmienky vyhodnotenia ponúk
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia.
Verejný obstarávateľ oznámi prijatie ponuky úspešnému uchádzačovi písomne najneskôr do
11.8.2014 a v tomto termíne zároveň upovedomí neúspešných uchádzačov o tom, že v tejto
zákazke neuspeli.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pondelok až piatok od 07:30 hod. do 15:30 hod.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa

-

XII.

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo.
Verejný obstarávateľ doporučuje ohliadku miesta realizácie predmetu zákazky.
Termín vykonania ohliadky je v čase od 7:30 do 15:30 pondelok až piatok po
predchádzajúcom dohovore s kontaktnou osobou.
Záujemca, ktorý prejaví záujem o vykonanie ohliadky bude kontaktovať Ing. Františka
Hažíka, starostu obce, kontakt: 0911270159.

Ostatné: Dôvody na zrušenie súťaže :
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jediná ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie a nebolo ich
možno predvídať.
Miesto a dátum odoslania výzvy : v Zákopčí , dňa : 10.7.2014

Ing. František Hažík
starosta obce

