Obec Povina
023 33 Povina 155

Č. sp. OMK-CUB /2014

Povina dňa 26. 09. 2014

Výzva na predkladanie ponúk
zverejnená v profile verejného obstarávateľa na webovom sídle
http://www.obec-povina.sk/index.php/verejne-obstaravanie/prieskum-trhu
postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I. Základné informácie
1. Predmet zákazky:
Oprava miestnej komunikácie – Cesta u Belanov
2. Identifikácia verejného obstarávateľa
Obec Povina
Obecný úrad Povina, 023 33 Povina, č. súp. 155
Štatutárny zástupca:
Margita Šplháková, starostka
E-mail:
margita.splhakova@obec-povina.sk
IČO:
00314200
Slovensko
Kontaktné miesto a osoba, kde je možné získať doplňujúce informácie:
Ing. Ivan Moravčík IVOMOS, ul. Borova 3295/36, 010 07 Žilina 7
Kontaktná osoba:
Ing. Ivan Moravčík
Mobil:
+ 421 905867168
Telefón:
+ 421 415003564
Fax:
+421 415003564
Email:
moravcik.ivo@gmail.com
Obec Povina je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní.
3. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s opravou miestnej komunikácie

na základe zadávacích súťažných podkladov verejného obstarávateľa uvedených v prílohe
tejto výzvy.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet – hlavný slovník: 45233142-6 Práce na oprave ciest

1

4. Predpokladaná cena predmetu zákazky: do 30 tis. EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky je uvedená na základe orientačného ocenenia položiek
podľa vypracovaného výkazu výmer.
V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne
plnenie zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením
požadovaného predmetu zákazky.
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej
informácie o navrhovanej cene.
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
6. Lehota na predkladanie ponuky
Lehota na predkladanie ponúk je do:
01. 10. 2014 do 10:00 hod.
7. Spôsob predloženia ponuky
Poštou, osobne alebo elektronickou poštou na adresu: margita.splhakova@obec-povina.sk
a zároveň kópiu na adresu: moravcik.ivo@gmail.com
8. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
a) Identifikačné údaje uchádzača
Obchodný názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. ú.
Právna subjektivita:
E-mail:
Mobil:
Telefón:
Fax:
b) Navrhovanú cenu ponuky uchádzača v EUR vrátane DPH na celý predmet zákazky vo
formáte .pdf.
c) Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce - Výpis zo Živnostenského registra
(FO), resp. Obchodného registra (PO) vo formáte .pdf.
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Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname podnikateľov môže preukázať splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov
d) Osvedčení SKSI o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho pre
odborné zameranie /kategóriu: Inžinierske stavby/Dopravné stavby vo formáte .pdf.
e) Vyplnený a podpísaný návrh Zmluvy o dielo podľa priložených súťažných podkladov,
ktorého súčasťou budú prílohy:
č. 1 Rozpočet (vypracovaný na základe ocenenia Výkazu výmer)
č. 2 Vecný, časový a finančný harmonogram
všetko vo formáte . pdf
9. Variantné riešenia
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
10. Kritérium hodnotenia
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH
za dodanie požadovaného predmetu zákazky.
11. Použitie elektronickej aukcie
Nie.
12. Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom:
Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s najnižšou cenou v EUR vrátane
DPH na celý predmet zákazky. Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví
úmerou podľa nasledovného vzorca:

Počet bodov =

najnižšia cena uchádzača
––––––––––––––––––––––––––
cena hodnoteného uchádzača

x

100

(výsledok zaokrúhľuje na dve desatinné miesta).

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet 100
bodov. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe pridelených bodov
zostupne.
Verejný obstarávateľ nezašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomne.
Výsledok zverejní v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle:
http://www.obec-povina.sk/index.php/verejne-obstaravanie/prieskum-trhu
13. Obchodné podmienky pre uzavretie zmluvy
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Termín dodania: do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným
uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný
zákonník) v znení neskorších predpisov.
Na uzavretie zmluvy bude úspešný uchádzač vyzvaný. V prípade, ak uchádzač, ktorého
ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s nasledujúcim uchádzačom v zostupnom poradí.
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke
verejného obstarávateľa.
14. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Nie.
15. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným
vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,
- ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov,
ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.
II. Súťažné podklady
Verejný obstarávateľ pre vypracovanie ponuky predkladá tieto súťažné podklady na
vypracovanie ponuky:
Príloha č. 1 Výkaz výmer
Vypracoval: Ing. Ivan Moravčík
Schválil: Margita Šplháková, starostka
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