OBEC POĽNÝ
OBEC

KESOV

Poľný Kesov 68, 951 15 Mojmírovce

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Č.j. 203/2015

Poľný Kesov, 29.5.2015

VEC : Prieskum trhu - výzva na ponuku
Obec Poľný Kesov ako verejný obstarávateľ v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky ( iná
ako bežne dostupná na trhu ) podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje
VÝZVU
na predkladanie ponúk na zadanie zákazky
„ OPRAVA VÝTLKOV MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI POĽNÝ KESOV“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Poľný Kesov
Adresa: Poľný Kesov 68, 951 15 Mojmírovce
IČO: 00308391
Štatutárny zástupca : Ing. Ľubica Poluchová, starostka obce
Kontaktné miesto: Obecný úrad v Poľnom Kesove, Poľný Kesov 68,
951 15 Mojmírovce
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Poluchová
Tel.: 037/7787127 , mobil: 0911727340
E-mail: podatelna@polnykesov.eu, obec@polnykesov.eu
2. Druh zákazky:
Stavebné práce
3. Názov zákazky:
Oprava miestnych komunikácií v obci Poľný Kesov
4. Opis predmetu zákazky:
4.1 Predmetom zadania zákazky je oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Poľný
Kesov, ktorá pozostáva z nasledovných úkonov: orezanie výtlkov, odstránenie
poškodeného krytu, vyčistenie výtlkov, penetrácia výtlkov, zabudovanie a zhutnenie novej
asfaltovej vrstvy, odvoz a likvidácia odpadového materiálu, rozmiestnenie dopravného
značenia.
4.2 Spoločný slovník verejného obstarávania (CPV):
45233223-8 Obnova povrchu vozoviek

5.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Poľný Kesov – miestne komunikácie.

6.

Možnosť predloženia cenovej ponuky na predmet zákazky:
Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky t.j. verejný
obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj
variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň
hľadieť, akoby nebolo preložené.

7. Spôsob tvorby ceny:
7.1 Pred spracovaním cenovej ponuky musí byť vykonaná obhliadka predmetu zákazky, aby
uchádzači získali čo najviac informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky.
Iba na základe obhliadky predmetu zákazky môže byť spracovaná cenová ponuka, ktorá
musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania. Výdavky spojené
s obhliadkou miesta uskutočnenia prác idú na ťarchu uchádzača.
Termín obhliadky si uchádzači dohodnú s kontaktnou osobou.
7.2 Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky podľa požiadavky
s vyjadrením navrhovanej zmluvnej ceny celkom v EUR bez DPH, % sadzby DPH, výška
DPH v EUR a v navrhovanej zmluvnej ceny v EUR vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom.
Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke.
7.3 Predpokladaná hodnota zákazky: 1 700,- € bez DPH
8.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
do 30 kalendárnych dní od uzavretia Zmluvy o dielo

9. Miesto, spôsob a lehota na predloženie ponúk:
9.1 Lehota na predkladania ponúk: do 10.6.2015 do 9.00 hod. v uzavretej obálke na adresu:
Obec Poľný Kesov, Poľný Kesov 68, 951 15 Mojmírovce a to poštou, alebo osobne do
budovy Obecného úradu v Poľnom Kesove.
9.2 Uchádzač vloží ponuku do obálky a tá musí obsahovať nasledovné údaje:
a) adresu alebo obchodné meno uchádzača,
b) označenie „Cenová ponuka – neotvárať!“ ,
c) označenie nápisom „Oprava miestnych komunikácií v obci Poľný Kesov“
d) musí byť riadne uzatvorená, podpísaná zodpovednou osobou (alebo opečiatkovaná) a
následne prelepená priesvitnou lepiacou páskou.
9.3 Ponuka, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky nebude zaradená do
hodnotenia. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo
výzve sa vráti uchádzačovi neotvorená.
9.4 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
9.5 Cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy o dielo; tú bude verejný obstarávateľ
požadovať len od úspešného uchádzača.
10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
10.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
10.2 Platobné podmienky a spôsob fakturácie: na základe vystavenej faktúry, súčasťou ktorej
musí byť dodací list alebo súpis prác, podpísaný zástupcom verejného obstarávateľa.
Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúry bude 14
dní od dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ zálohy ani preddavky neposkytuje.

11.

Podmienky účasti:
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať (originál alebo kópiu), v ktorom musí
byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na uskutočnenie
požadovaného predmetu zákazky

12.

Kritériá pre vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk pri dodržaní podmienok stanovených v tejto
výzve je najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet obstarávania.

13.

Informácia o výsledku:
Výsledok z hodnotenia bude oznámený všetkým uchádzačom najneskôr do 3
pracovných dní od vyhodnotenia došlých ponúk. Informácie o výsledku verejného
obstarávania budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na jeho webovej stránke

14. Použitie elektronickej aukcie: nie
15. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
- nedostal ani jednu ponuku
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám verejného
obstarávateľa vo výzve na predloženie ponuky
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
- ak predložené cenové ponuky prekročia predpokladanú hodnotu zákazky
Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny. Proti
rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

