OBEC

RUSKÁ

OBECNÝ ÚRAD č.61, 076 77 Ruská
Výzva na predloženie ponuky
Obec Ruská, 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 žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Zberný dvor Ruská “
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ :
Web:
e-mail:

Obec Ruská
Ruská 61, 076 77 Ruská
Erika Lakatošová, starostka obce
00331881
2020540093
www.ruska.sk
.obecruska61@gmail.com

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Monika Ivanová, oprávnená osoba na verejné
obstarávanie

4.

Predmet obstarávania: uskutočnenie stavby zmysle § 3 ods. 3 ZVO, s názvom : „Zberný dvor Ruská“.

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo podľa § 536 zák. č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Návrh zmluvných podmienok je prílohou č. 1 k tejto výzve.
Upozorňujeme, že v rámci Zmluvy o dielo si verejný obstarávateľ uplatňuje sociálny aspekt vo verejnom
obstarávaní (v zmysle odporúčania poskytovateľa príspevku), t.j. povinnosť zhotoviteľa na dobu
realizácie stavebných prác zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve
osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria kmarginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s
dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle
zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v
aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): predmetom zákazky je stavba
s názvom: „Zberný dvor Ruská“ v rozsahu podľa priloženého zadania/ výkazu výmer.
ČLENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY
SO – 01 Vonkajšie stojisko
SO – 02 Obslužná budova
SO - 03 Mostová váha
SO - 04 Prístrešok a garáž
SO – 05 Spevnené plochy
SO – 06 Areálové NN rozvody a vonkajšie osvetlenie

SO – 07 Oplotenie
SO – 08 NN prípojka a odberné elektrické zariadenie
SO – 09 Vodovodná a kanalizačná prípojka (predmetom zadávania zákazky je iba vodovodná prípojka)
SO – 10 Kamerový systém
Podrobnejšie v projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou č. 2 tejto výzvy.

Predmetom zadávania zákazky nie je: SO – 11 Úprava vjazdu a z SO – 09 Kanalizačný prípojka.
Obhliadka: verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu
zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie
ponuky. Vzhľadom na rozsah predmetu obstarávania, na konkrétne podmienky miest realizácie, na
podklady poskytnuté záujemcom k vypracovaniu ponuky odporúčame obhliadku vykonať.
Spoločná obhliadka nie je stanovená, v prípade záujmu odporúčame záujemcom, aby si vopred dohodli
telefonický termín na vykonanie obhliadky, tel. kontakt: 0911 787 003.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.
7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 149 989,88EUR bez DPH.

8.

Miesto dodania predmetu zákazky: na okraji obce Ruská , p.č. 190/2 k.ú. Ruská, okres Michalovce,
kraj Košický;

9.

Lehoty alebo termín na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 3
mesiacov, (v zmysle ZoD) odo dňa uzatvorenia zmluvy a následného odovzdania staveniska pre
úspešného uchádzača – zhotoviteľa.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú súčasťou výzvy
11. Financovanie predmetu zákazky: Európsky fond regionálneho rozvoja a vlastných zdrojov: kód výzvyOPLZ-PO6-SC611-7-1. Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu
a odvozukomunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie
nepriaznivých vplyvovnelegálnej skládky.
12. Lehota na predloženie ponuky: 29.05.2018 do 14:00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou/ doručovateľskou službou alebo osobne osobe poverenej
verejným obstarávaním
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena, t. j. ponuková cena celkom v EUR s DPH.

ponúk:

Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH. Poradie ostatných ponúk sa
určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena = nižšie poradové miesto).
Verejný obsratávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak najnižšia ponuková cena
bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej (listinnej) forme, na celý predmet zákazky, nie na časti,
v jednom originálnom vyhotovení. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia.
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Ak je
doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak
sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
Ponuka musí byť predložená v uzavretom nepriehľadnom obale/obálke s uvedením adresáta (osoby
zodpovednej za verejné obstarávanie), obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača.
Označenie ponuky: „Súťaž – NEOTVÁRAŤ“ a heslo súťaže: „Zberný dvor Ruská - SP“
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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 - ponuková cena celkom
v EUR s DPH – za takto predložený doklad sa dá považovať aj Krycí list vyplneného Výkazu
výmer - Rozpočtu.

c.

vyplnený Výkaz výmer – Rozpočet, ktorý je prílohou č.3 tejto výzvy.
Ocenenie každej položky predmetu zákazky je pre uchádzačov záväzné. Rozpočet musí byť
položkový, spracovaný v súlade s Výkazom výmer, ktorý sú súčasťou týchto súťažných
podkladov, pričom sa vyžaduje ocenenie všetkých položiek Výkazu výmer. V prípade, ak
nebude niektorá z položiek ocenená, resp. nebude v predloženom rozpočte uvedená alebo
nebude nacenená v požadovanom množstve, bude sa to považovať za nesplnenie požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky vo Výkaz výmer (predmetné položky)
odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých
záujemcov alebo výrobkov prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke
ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. Takto nahradené
položky Výkazu výmer odporúčame farebne zviditeľniť.

16. Otváranie ponúk: 29.05.2018 o 14:30 hod., sídlo spoločnosti ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01
Poprad
17. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk bude verejné a bude vykonané len vo vzťahu k ponukám,
ktoré boli doručené v lehote na predloženie ponuky (bod. 12 tejto výzvy). Ponuky predložené po lehote
na predloženie ponuky vráti uchádzačom späť neotvorené, nebudú vyhodnotené.
18. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2018
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing.Monika Ivanová – osoba poverená
verejným obstarávaním;
ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad,
tel. kontakt: +421 907 353 952, e-mail: abizsro@mail.com
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ bude požadovať predloženie návrhu Zmluvy o dielo s neoddeliteľnými prílohami
(viď. príloha č. 1 tejto výzvy ) až od úspešného uchádzača.
Vopred vám ďakujeme za predloženie ponuky

S úctou,

..........................................................
Erika Lakatošová, starostka obce
Prílohy:
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Príloha č.1 – „vzor Zmluvy o dielo”
Príloha č. 2 - projektová dokumentácia
Príloha č. 3 – Výkaz výmer/ Rozpočet/ Zadanie na vyplnenie a ocenenie predmetu zákazky
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