Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 117
Zákona č. 343/2017 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(stavebné práce)
Názov zákazky: „Vodovod – výkopové a prípravné práce – ul. sv. Gorazda“
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Úradný názov: Mestská časť Košice - Krásna
Sídlo:

Opátska 18, 040 18 Košice-Krásna, Slovenská republika

Štatutárny orgán: JUDr. Kažimír Marek – starosta MČ
IČO: 00691020

DIČ: 2021186860

Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba: Mgr. Poláková Magdaléna
Telefón/Fax: 055/7299 740
E-mail: polakova@kosicekrasna.sk
Spoločný slovník obstarávania CPV:
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce
45220000-5 - Inžinierske a stavebné práce
45231300-8 - Stavebné práce na vedení potrubných vedení vody a kanalizácie
45112000-5 - Výkopové zemné práce a odvoz zeminy
NUTS kód: SK042
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

„Vodovod – výkopové a prípravné práce – ul. sv. Gorazda“
3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rozšírení vodovodného potrubia vrátanie prípojok na ulici sv.
Gorazda v Mestskej časti Košice- Krásna. Realizácia prác bude pozostávať z výkopových a zemných
prác, výkop ryhy, jám a šácht za účelom osadenia vodovodného potrubia a prípojok, odvoz a likvidácia
zeminy, zásyp ryhy, jám a šácht, úprava pláne a lôžka danej stavby. Po ukončení prác a osadení
vodovodu a príslušných vodovodných prípojok následná úprava komunikácie asfaltovým zásypom
v zmysle podrobnej špecifikácie uvedenej vo Výkaz výmer – Príloha č. 2 výzvy.
Verejný obstarávateľ obhliadku neorganizuje, ale záujemcov odporúča realizovať si ju sami.
4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY (bez DPH):
25.962,28 (slovom dvadsaťpäťtisícdeväťstošesťdesiatdva 82/100)
4.1

5. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmet zákazky nie je delený na časti.
7. LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK:
Do: 25.09.2017
Do: 16.00 hod.

9.
Do ceny
-

6. VARIANTNÉ RIEŠENIE:
5.1
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť
variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
8. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:
Do: 31.03.2018

STANOVENIE CENY:
je potrebné zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu zákazky:
realizácia predmetu zákazky v zmysle výkazu výmer,
odber elektrickej energie a vody pre stavebné účely,
dovoz a odvoz materiálu a stavebných mechanizmov,
likvidácia odpadu,
dodržanie STN noriem,
dodržanie BOZP osobami zhotoviteľa,
5 ročná záruka,
zabezpečenie ochrany svojich prác po celú dobu ich vykonávania vrátane zabezpečenia ochrany
akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dodávateľ dopravil na stavbu
udržanie poriadku, čistoty a bezpečnosti na stavenisku ďalšie náklady,
zabezpečenie zmeny dopravy a dopravného značenia za premávky
porealizačné zameranie
vyhotovenie súpisu prác

Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH, sadzbu a výšku DPH
a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke.

10. ZMLUVNÉ PODMIENKY:
Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie Zmluvy o dielo.
Miestom plnenia predmetu zákazky: mestská časť Košice-Krásna
Lehota dodania predmetu zákazky:
odo dňa prevzatia staveniska, a to celková realizácia stavebných prác najneskôr do 15.11.2017.
Splatnosť faktúr: 30 kalendárnych dní od doručenia
11. PODMIENKY ÚČASTI:
Uchádzač predloží nasledovné doklady:
a.) Výpis z Obchodného registra / Živnostenského registra (doklad o oprávnení realizovať predmet
zákazky, nie starší ako 3 mesiace)
b.) Referencie: Uchádzač musí potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác preukázať
uskutočnenie prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v priebehu
predchádzajúcich 3 rokov (08/2014 – 08/2017), v závislosti od vzniku spoločnosti. Uchádzač predloží v
ponuke dôkazy o plnení stavebných prác (referencie) rovnakého alebo podobného charakteru ako
predmet zákazky v objeme minimálne 50.000 € bez DPH súhrnne za 3 roky, pričom minimálne 1
zákazka musí byť v objeme min. 25.000 € bez DPH/1 zákazka. Uchádzač predloží súhrnný zoznam
referencií v tvare: názov diela, objednávateľ a kontakt na objednávateľa, výška hodnoty zákazky
a podiel hodnoty zákazky realizovaných zhotoviteľov (v Euro bez DPH), ktorý bude doplnený
jednotlivými referenciami vystavenými a potvrdenými objednávateľmi. Verejný obstarávateľ bude
akceptovať aj referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, pričom
uchádzač aj tieto referencie v tlačenej forme s podpisom oprávneného zástupcu uchádzača v ponuke
predloží.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potreba jej
zahrnutia medzi podmienky účasti: Preukázanie schopnosti a spôsobilosti vykonania stavebných prác
uchádzačom v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite ako je predmet zákazky.
c.) Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií (vyplní uchádzač)
d.) Príloha č. 2 Výkaz výmer (vyplní a ocení uchádzač)
e.) Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo (vyplnená a podpísaná uchádzačom)

12. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:
jediným kritériom je najnižšia cena na celý predmet zákazky v Eur s DPH
13. PREDKLADANIE PONÚK:
Uchádzač predloží ponuku v slovenskom jazyku a to prostredníctvom poštovej zásielky, alebo ponuku
doručí osobne do podateľne, v uzavretej obálke s označením:
 Identifikačné údaje uchádzača (Názov, sídlo)
 SÚŤAŽ „NEOTVÁRAŤ“
 Heslo: „Vodovod – výkopové a prípravné práce – ul. sv. Gorazda“
Na adresu verejného obstarávateľa ( alebo osobne do podateľne):
Mestská časť Košice-Krásna
Opátska č. 18
040 18 Košice-Krásna
Slovenská republika
Ponuky zaslané po lehote predkladania ponúk, na inú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady
nebudú predložené podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, alebo uchádzač nebude spĺňať
podmienky účasti, alebo nebude uchádzač spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa Výzvy na
predloženie cenovej ponuky, ponuky nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Otváranie a
vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk.
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v
tejto výzve. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu
vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo v závislosti s akýmkoľvek
rozhodnutím verejného obstarávateľa.
14. ZRUŠENIE SÚŤAŽE:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu
zrušiť. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť
zmluvu so žiadnym z uchádzačov.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž, ak cenové ponuky presiahnu limit zákazky v zmysle § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Verejný obstarávateľ môže zrušiť súťaž aj v prípade, ak predložené ponuky sú vyššie ako bola
predpokladaná hodnota zákazky.

Prílohy:
a.) Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií (vyplní uchádzač)
b.) Príloha č. 2 Výkaz výmer (vyplní uchádzač)
c.) Príloha č. 3 Návrh zmluvy o dielo (vyplnená a podpísaná uchádzačom)
d.) Príloha č. 4 Situačný výkres stavby/ priečny rez

Vypracoval: Mgr. Magdaléna Poláková
Dňa: 11.09.2017

_____________________________
JUDr. Kažimír Marek
starosta

PRÍLOHA č.1 PONUKA UCHÁDZAČA – Návrh na plnenie kritérií
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Názov zákazky: „Vodovod – výkopové a prípravné práce – ul. sv. Gorazda“
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Úradný názov: Mestská časť Košice - Krásna
Sídlo:

Opátska 18, 040 18 Košice-Krásna, Slovenská republika

Štatutárny orgán: JUDr. Kažimír Marek – starosta obce
IČO: 00691020

IČO: 00691020

Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba: Mgr. Poláková Magdaléna
Telefón/Fax: 055/7299 740
E-mail: polakova@kosicekrasna.sk
2. IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:

Kontaktné údaje:
Kontaktná osoba:

IČ DPH:

Telefón/Fax:

som platcom DPH/nie som platcom DPH (vyznačiť)

E-mail:

3. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ:
Výslednú hodnotu zákazky vypočíta uchádzač ako súčet cien predložených vo výkaz výmer.

CELKOM za celý predmet zákazky bez DPH:
DPH 20%:
CELKOM za celý predmet zákazky s DPH:

Vypracoval, dňa:

________________________
podpis (pečiatka)

