Prieskum trhu a výzva na predloženie ponuky
OBEC HORNÝ BAR
Obecný úrad 930 33 Horný Bar 184, tel.: 0918344484

T.
ZÁUJEMCOVIA stavebných prác

Vec: Prieskum trhu a výzva na predloženie ponuky
Obec Horný Bar, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v rámci prieskumu trhu, ktorého cieľom je určenie
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky podľa § 6 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky –
práce:
„Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných domov“
SO-06 Vonkajší plynovod
Upozorňujeme záujemcov, že v prípade, ak týmto prieskumom trhu určená predpokladaná cena predmetu
zákazky umožní postupovať verejnému obstarávateľovi postupom platným pre zákazky s nízkou hodnotou
v zmysle § 117 ZVO, obdržané cenové ponuky verejný obstarávateľ vyhodnotí postupom určeným pre tieto
zákazky a môžu byť použité aj ako podklad na uzavretie zmluvného vzťahu.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Horný Bar

2.

Sídlo:

Obecný úrad, Horný Bar 184

Štatutárny zástupca:

Štefan Bodó

IČO:

00305 421

DIČ:

2021130012

IČ DPH:

-

Tel.:

0918 344 484

Fax:

-

E-mail:

ouhornybar@stonline.sk

Internetová stránka:

www.hornybar.sk

Poverená osoba na VO:

Ing. Peter Hanesz

Mobil:

0905323004

e – Mail:

hanesz@proinvest.sk

Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Na e-mailovú adresu poverenej osoby
uvedenú v bode č. 1 tejto výzvy. V prípade
neúspešného doručenia ponuky elektronickými
prostriedkami sa pripúšťa aj osobné doručenie
v uzavretej obálke na adresu sídla obce.

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

4.

Predmet obstarávania:
Dodávka prác „Stavebné pozemky pre výstavbu rodinných
domov“,SO-06 Vonkajší plynovod.

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo.

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Jedná sa o stavebné práce
v rozsahu projektu stavby na ktorý bol vypracovaný výkaz výmer tvoriaci podklad na podanie
cenových ponúk. Minimálna technická špecifikácia sa nachádza v prílohe tejto výzvy. Verejný
obstarávateľ príjme aj ponuky prác s lepšími technickými alebo kvalitatívnymi charakteristikami.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: Určí sa prieskumom trhu ako aritmetický priemer cien bez
DPH z obdržaných ponúk. Ak takto určená predpokladaná hodnota zákazky (podľa ust. § 5 ods. 4
písm. a) ZVO - bude nižšia ako 180.000,- € bez DPH) umožní verejnému obstarávateľovi ďalej
postupovať postupom platným pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ust. § 117 ZVO, obdržané
cenové ponuky sa vyhodnotia aj podľa pravidiel platných pre vyhodnotenie cenových ponúk
zákaziek s nízkou hodnotou.

8.

Miesto dodania predmetu zákazky: Miesto výstavby je dané projektovou dokumentáciou
tvoriacej prílohu tejto výzvy.

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 1 mesiaca
odo dňa odovzdania staveniska.

Ing. Peter Hanesz

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy.
11. Financovanie predmetu zákazky: Z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
12. Podmienky účasti:
V zmysle platného ZVO uchádzači majú splniť nasledovné podmienky účast:
a.

v zmysle ust. § 32 ods. 1 písm. e) ZVO: - je oprávnený dodať práce tvoriace predmet
zákazky – Výstavba plynovodov a prípojok - Plynárenských zariadení (resp. Uskutočnenie
inžinierskych stavieb),

b.

v zmysle ust. § 35 ZVO – je oprávnený na montáž vyhradených technických zariadení
plynových

c.

v zmysle ustt. § 32 ods. 1 písm. f) ZVO: - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

d.

alebo u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO: - konflikt
záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami iba vylúčením.

V prípade, ak uchádzač nebude splňať podmienky účasti bude vylúčený z verejného obstarávania.
13. Lehota na predloženie ponuky: 22.05.2020 do 10,00 hod.
14. Spôsob predloženia ponuky: Elektronicky mailom na mailovú adresu poverenej osoby:
hanesz@proinvest.sk.
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
1. Kritéria výberu najvýhodnejšej ponuky:
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v súlade s § 44 ods. 3 písm. a) zákona o VO. Ponuky sa
budú vyhodnocovať na základe – najnižšej ceny s DPH za celý predmet zákazky.
Kritérium:
Celková cena s DPH
za predmet zákazky v €
max. počet bodov: 100

............€ s DPH

Definícia kritéria : Celková cena v € s DPH za predmet zákazky – Dodávka prác “Stavebné pozemky
na výstavbu rodinných domov“, SO-06 Vonkajší plynovod je tvorená v rozsahu uvedenom v opise
predmetu zákazky tvoriacom prílohu tejto výzvy.
Spôsob hodnotenia kritéria č. 1:
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou a pri ostatných
ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej
2

ceny platnej ponuky a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym
počtom bodov pre uvedené kritérium (100).
Hodnotí sa celková cena za dodávku celého predmetu zákazky uvedená v eurách s presnosťou na dve
desatinné miesta s DPH.
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Spôsob hodnotenia ponúk
Body sa prideľujú jednotlivým ponukám na základe získaných bodov za kritérium, ktorý predstavuje počet
získaných bodov jednotlivých ponúk. Najlepšou ponukou sa stane ponuka, ktorá získala najväčší počet
bodov. Klesajúcim počtom celkových bodov jednotlivých ponúk verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk
od 1. miesta až po posledné.
16. Pokyny na zostavenie ponuky:

-

a.

Ponuka musí zohľadňovať požiadavku verejného obstarávateľa na vykonanie kontroly
oprávnenosti prípadnej reklamácie diela v lehote do 3 dní.

b.

Ponuka má obsahovať všetky stavebné materiály a práce, ktoré sú potrebné k funkčnosti
diela a súčasne musia byť dodržané podmienky uvedené v stavebnom povolení a v
projekte stavby.

c.

Ponuka sa predkladá v skladbe poskytnutého výkazu výmer. Ak uchádzač zistí, že Výkaz
výmer neobsahuje všetky potrebné materiály alebo práce, je povinný to nahlásiť
verejnému obstarávateľovi formou žiadosti o vysvetlenie. Ak to bude potrebné, súťažné
podklady sa doplnia chýbajúcou položkou. Chýbajúca položka vo Výkaze výmer nie je
dôvodom na podpísanie Dodatoku k ZoD.

d.

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu, nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

e.

Uchádzač predloží písomnú ponuku – v rozsahu nasledujúceho odseku - elektronicky emailom, v predmete mailu uvedie Názov zákazky podľa bodu č. 4 tejto výzvy.

f.

Ponuka a ďalšie dokumenty v nej sa predkladajú v slovenskom jazyku.

g.

Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí
predložiť doklady o verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne
preložené do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov predložených v ponuke
uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku.

h.

V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný
preklad v slovenskom jazyku.

i.

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení v ponukách.

j.

Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať
podľa určených kritérií)

c.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že
uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného
obstarávateľa (ako podmienka účasti – doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky). Ak
uchádzač nepredloží uvedený doklad, verejný obstarávateľ preverí jeho oprávnenie
dodávať práce z verejne dostupných zdrojov.

d.

Fotokópia dokladu – Oprávnenia vydaného príslušnou akreditovanou organizáciou na
montáž vyhradených plynových zariadení
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e.

Obchodná ponuka uchádzača – podľa uvedených požiadaviek v členení cena bez DPH,
výška DPH a cena s DPH – vyplnený výkaz výmer stavby (Rozpočet stavby),

f.

Zmluva o dielo – ako doklad o prijatí zmluvných podmienok uchádzači predkladajú
vyplnený návrh Zmluvy o dielo o údaje: Identifikačné údaje uchádzača, cena diela. Takto
vyplnená Zmluva má byť podpísaná oprávnenou osobou za uchádzača (štatutárom)
a opatrená pečiatkou uchádzača (ak je potrebná).

17. Otváranie ponúk: 22.05.2020 o 11,00 hod.
18. Postup pri otváraní ponúk:
a. Verejné otváranie ponúk sa uskutoční dňa 22.05.2020 o 11,00 hod. v zasadacej miestnosti
poverenej osoby na adrese: Alžbetínske námestie č. 328/6, 929 01 Dunajská Strerda.
b. Verejným obstarávateľom poverená osoba na otváranie ponúk vykoná ho tak, že otvorí
ponuku v tom poradí, v akom boli predložené. Každú otvorenú ponuku označí poradovým
číslom.
c. Otváranie ponúk je verejné. Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny
orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na
otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača sa
preukáže preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie uchádzača na otváraní
obálok s overeným podpisom štatutára organizácie.
d. Poverená osoba na otváraní obálok zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta
podnikania uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou.
19. Lehota viazanosti ponúk: do 05.05.2021.
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Peter Hanesz 0905323004
S úctou,

..........................................................
Dátum, podpis, pečiatka
Prílohy:
Príloha č.1 – Výkaz výmer stavby
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 – Identifikačné údaje
Príloha č. 4 – Vzor Zmluvy o dielo
Príloha č. 5 – Stavebné povolenie
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