OBEC DOLNÉ SALIBY
925 02 Dolné Saliby 355; tel:0317853061; fax: 0317017822;
IČO: 00305910; DIČ:2021153530
e-mail: dolnesaliby@dolnesaliby.sk; web: www.dolnesaliby.sk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Dolné Saliby
Sídlo:
925 02 Dolné Saliby č.355
Štatutárny zástupca:
Ing. Ľudovít Kovács
IČO:
00305910
DIČ:
2021153530
Kontaktná osoba:
Ing. Ľudovít Kovács
Telefón:
+421 908 320 426
e-mail:
dolnesaliby@dolnesaliby.sk
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

2. Druh zákazky: Práce
3. Názov zákazky: Kompostáreň
4. Opis zákazky:

V rámci zákazky bude vybudovaná kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu zo zelene. Zákazka pozostáva z nasledovných objektov:
SO 01 – Betónová spevnená plocha
SO 02 - Vnútroareálové osvetlenie
SO 03 – Oplotenie
Podrobný opis stavebných prác je uvedený vo výkresovej a textovej časti PD, rozsah prác vo výkaz –
výmer (Prílohy výzvy)
V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku
s ekvivalentným riešením.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet, Hlavný slovník: 45213280-9 Stavebné práce na objektoch kompostovacích zariadení

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 46 996,20 Eur bez DPH
6. Miesto uskutočňovania stavebných prác:
Obec Dolné Saliby
7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania:
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné
informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky súvisiace požadovanými prácami, ktoré majú
byť uskutočnené na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek verejného
obstarávateľa. Výdavky spojené s obhliadkou miesta predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín
obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou v bode 1. tejto výzvy.
8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie

9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy.
10. Lehota realizácie zákazky:
Max. 2 mesiace po uzavretí zmluvy
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa
uvádzajú:
Predmet zákazky sa bude realizovať v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zmluva
nadobudne účinnosť iba v prípade, ak verejný obstarávateľ získa finančné prostriedky z uvedených
zdrojov.
12. Platobné podmienky/fakturácia:
Úhrada za stavebné práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Verejný
obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Cena bude objednávateľom uhradená
po ukončení a odovzdaní predmetu zákazky v sume skutočne prevedených prác, do výšky ponukovej
ceny.
13. Pokyny k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka musí obsahovať:
a) cenovú ponuku na predmet obstarávania podľa výkaz výmer (Príloha)
b) fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce
14. Ponuková cena
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č.18/1996 Z. z. o cenách.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady potrebné na
realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska,
poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, rekultiváciu, ostatné práce spojené s
uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. Verejný obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku
k zmluve z dôvodov neocenenia, podhodnotenia, zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie
alebo nezaradenia niektorých dodávok a prác do cenovej ponuky.
15. Lehota na predkladanie ponúk: 25.7.2016, 12:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:
„Cenová ponuka – Kompostáreň“- Neotvárať !
16. Vyhodnotenie ponúk:
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.
17. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
18. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavreté podľa Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač.
19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.10.2016
20. Ostatné pokyny a usmernenia:

V ponuke uchádzač predloží všetky doklady a dokumenty požadované verejným
obstarávateľom. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady,
nebude obsahovať ponuku na celý rozsah služieb, ponuka nebude vyhodnocovaná.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu,
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overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzavretú s
poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť
im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona.

V Dolných Salibách, 14.7.2016

–––––––––––––––––––––––––––––
Ing. Ľudovít Kovács
starosta obce

Projektová dokumentácia a výkaz - výmer sú v prílohe výzvy podľa nižšieho znázornenia:

Prílohy
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