Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej „zákon“)

Názov zákazky:

Nitrianske Hrnčiarovce - centrum I., časť 1 - SO 03
Rozšírenie vodovodu

stavebné práce
tovary
služby

Predmet zákazky (§ 3 zákona):

Kód CPV
I.

45231300-8 - Stavebné práce na stavbe potrubných
vedení vody a kanalizácie

Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Úradný názov:

Obec Nitrianske Hrnčiarovce

Sídlo:

Jelenecká 74
951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Štatutárny zástupca:

Mgr. Anna Vrábelová

IČO:

00 611 182

DIČ:

2021103194

Internetová stránka:
Miesto predloženia / doručenia ponuky/
kontaktné miesto
Kontaktná osoba:

http://www.nitrianskehrnciarovce.sk/
PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra

Tel:

+421 904 499 723

E-mail:

ilko@prounion.sk

Ing. Štefan Ilko

II. Opis
II.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia služieb a prác / hlavné stavenisko: intravilán obce
Nitiranske Hrnčiarovce
II.2. Stručný opis zákazky:
Navrhovaný vodovodný rad predstavuje rozšírenie jestvujúceho vodovodu o 0,317 km, tento je
zásobovaný z vodojemu Nitrianske Hrnčiarovce 1 x 2 500 m3 s hladinami 233,00/228,00 m.n.m., cez
ATS Nitrianske Hrnčiarovce. Vodovodný rád „1“ predstavuje zokruhovanie jestvujúcej rozvodnej
siete a vodovodné rády „1-1“ a „1-2“ sú riešené ako vetvová sieť.
V km 0,000 sa napája na jestvujúci vodovod HDPE D90 – ul. Pri škôlke. Trasovanie vodovodného
radu je v celom úseku v rastlom teréne, v telese budúcej obslužnej komunikácie.
Predmetom realizácie bude stavebný objekt SO 03 Rozšírenie vodovodu
Dokumentácia postupov VO

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
1/4

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- rozvádzací vodovod rad „1“ – HDPE D110 - 219,0 m
- rozvádzací vodovod rad „1-1“ – HDPE D90 – 55,0 m
- rozvádzací vodovod rad „1-2“ – HDPE D90 – 43,0 m
Podrobný opis zákazky je uvedený v priloženej projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou tejto
výzvy. Uchádzač uvedie ceny pre jednotlivé položky uvedené vo výkaze výmer, alebo ich ekvivalent.
V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve, môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich
vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese kontaktného miesta uvedeného v bode I. tejto výzvy,
najneskôr v deň predchádzajúci poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod.

II.3. Termín dodania tovaru alebo uskutočnenia služieb a prác: do 31.12.2018
Iba na celý predmet zákazky

II.4. Možnosť predloženia ponuky:
Na ktorúkoľvek časť zákazky

II.5. Predloženie variantných riešení:
II.6. Jazyk ponuky:

Nepovoľuje sa - ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

II.7. Mena:

51 084,50 EUR

II.8 Počet vyhotovení

1 Originál cenovej ponuky
EUR bez DPH

II.9 Predpokladaná hodnota zákazky

Verejný obstarávateľ určil predpokladanú hodnotu zákazky
nacenením predmetu zákazky odborne spôsobilou osobou projektantom.

III. Administratívne informácie

III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov:
Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú obsiahnuté v tejto výzve, jej prílohách a odkazoch na
verejne prístupné dokumenty.

III.2. Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: najneskôr do 31.05.2018
Čas: najneskôr do 11:00

III.3. Predloženie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku poštou, osobne alebo prostredníctvom kuriéra na adresu PROUNION a.s.,
Piaristická 2, 949 01 Nitra v zalepenej obálke s heslom: „SÚŤAŽ – VODOVOD NITRIANSKE
HRNČIAROVCE“ (spôsob označenia ponuky) v lehote na predkladanie ponúk, pričom rozhodujúci je
termín doručenia ponuky. Súčasťou ponuky musí byť ponúkaná cena za kompletnú realizáciu diela.
Súčasťou ponuky musí byť vyplnený výkaz výmer s uvedením ceny za stavebné práce, podpísaný /
opečiatkovaný uchádzačom a doklady preukazujúce podmienky účasti podľa bodu IV. tejto výzvy.

III.4. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Dátum: 31.08.2018

IV. Pokyny pre zostavenie ponuky / Obsah ponuky:
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IV. 1. Uchádzač je povinný v ponuke predložiť minimálne nasledujúce údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača: Obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH,
telefón, email.
b) Návrh cenovej ponuky
c) Nacenený výkaz výmer podľa prílohy č.2 tejto výzvy, vrátane súhrnného krycieho listu a
rekapitulácie, opatrený podpisom oprávneného zástupcu uchádzača. Priložený výkaz výmer
je spracovaný vo formáte .xls programu Excel a využíva nastavenie vzorcov s použitím
funkcií ROUND a SUM. Žiadame uchádzačov nepozmeňovať použité vzorce a vypĺňať iba
polia uvedené v stĺpci jednotková cena.
IV.2. Podmienky účasti
Požaduje sa predloženie oprávnenia uchádzača uskutočňovať predmet zákazky (fotokópia / výpis
z www.orsr.sk, www.zrsr.sk ).

IV.3. Finančné a ekonomické a postavenie:
Neuplatňuje sa.

IV.4. Technická alebo odborná spôsobilosť:
1.

Požaduje sa predloženie fotokópie zoznamu stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia súťaže s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných
prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak
odberateľom
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom
je referencia,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom
obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca
nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodaných stavebných prác a potvrdených
referencií s predmetom rovnakým alebo podobným, ako je predmet zákazky, pričom sa
požaduje preukázanie realizácie minimálne 3 obdobných zákaziek (výstavba, rekonštrukcia
budov), pričom minimálne jedna zákazka musí byť v hodnote minimálne 51 084,50 EUR (bez
DPH), alebo ekvivalent tejto hodnoty.

Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: Účelom požiadavky na
predloženie zoznamu dodaných stavebných prác a potvrdených referencií v predchádzajúcom období, ako
jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne
štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a
personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.

V.

Vyhodnotenie ponúk
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V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena, vyjadrená ako celková cena v EUR s
DPH za zhotovenie celého predmetu zákazky.

V.2. Spôsob hodnotenia:
Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových celkových cien vyjadrených v
EUR s DPH, navrhnutých v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý
navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu s DPH alebo celkom v prípade
neplatiteľa DPH a splnil podmienku účasti stanovenú a uvedenú v tejto výzve. Ak sa do vyhodnocovania
dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka
spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti.

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy
VI.1. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník (ďalej aj ,,Zmluva“). Návrh zmluvy predloží iba úspešný uchádzač podľa vzoru, ktorý tvorí
prílohu tejto výzvy – vzor je záväzný.

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia,
ktorými sa riadia:
Zákazka bude financovaná z prostriedkov nenávratného finančného príspevku z Integrovaného
regionálneho operačného programu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba
bude uskutočnená po odovzdaní predmetu zákazky, alebo časti zákazky na základe preberacieho
protokolu.

VII. Doplňujúce informácie
VII.1. Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného
obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit (pričom limitom je PHZ uvedená v bode II.9
tejto výzvy) verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné.
Vybratý dodávateľ musí akceptovať obchodné podmienky v Zmluve o dielo, ktorá je súčasťou tejto
výzvy.

VIII. Prílohy
1.

Projektová dokumentácia

2.

Výkaz výmer

3.

Zmluva o dielo

Prílohy sú dostupné elektronicky na adrese: https://moja.uschovna.zoznam.sk/link/eb10c8fe-d607-4c17869e-773068a99b01?utm_source=link&utm_medium=referral&utm_campaign=sharing

V Nitre, dňa 18.05.2018

..........................................
Ing. Štefan Ilko
poverená osoba
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