Obec Nesluša
Nesluša 978,023 41 Nesluša
Telefón:
0911 470 676

e-mail: zuzana.jancova@neslusa.sk
www.neslusa.sk

Dňa: 02.11. 2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom
obstarávaní.
Verejný obstarávateľ týmto vykonáva prieskum trhu podľa zákona 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre stavebné práce,
ktoré nie sú bežne dostupné na trhu :

„Úprava miestnych komunikácií“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie
Obec Nesluša
IČO:
00314137
Sídlo organizácie :
Nesluša 978,023 41 Nesluša
Internetová adresa:
www.neslusa.sk
E mail:
zuzana.jancova@neslusa.sk
Kontaktné miesto:
Obec Nesluša, Nesluša 978,023 41 Nesluša
Kontaktné osoby:
Ing. Zuzana Jancová
Telefón :
0911 470 676
e-mail:
zuzana.jancova@neslusa.sk
2. Druh zákazky.
Prieskum trhu podľa §117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
3. Názov zákazky: „Úprava miestnych komunikácií“ (Hlavný kód CPV:45000000-7)
4. Obdobie trvania zákazky: 11/2017 – 12/2017
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 45 123,34,- bez DPH
6. Obsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je úprava miestnych komunikácií podľa nižšie uvedenej špecifikácie:
• Rôzne miestne komunikácie - nie jednotná metráž
• Spojovací postrek - 4500 m2
• Asfaltový betón AC11O 50/70 II, h.50mm - 4500 m2
• Frézovanie asfaltového krytu hr.50mm s dopravou a zametaním - 200m2
• Rezanie asfaltu do hr.50mm - 150m
• Výšková úprava šupátkových poklopov - 20kusov
• Výšková úprava kanalizačných poklopov - 20ks
• Výšková úprava uličných vpustí- na povrchovú vodu - 10ks

➢ Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že spoločnosť VÁHOSTAV - SK, a.s.
upravuje prepadnuté miestne komunikácie na základe platného zmluvného vzťahu a až po oprave sa môžu asfaltovať opravené miestne komunikácie – úspešný
uchádzač je preto povinný zosúladiť svoju činnosť s týmto dodávateľom. Dodávateľ
VÁHOSTAV - SK, a.s. bude určovať postup prác.
➢ Uchádzač, ktorý predkladá cenovú ponuku je povinný uviesť celú hodnotu za
zákazku, ako aj jednotkové ceny podľa jednotlivých položiek. Rozsah položiek je
uvedený indikatívne.
➢ Ak sa v zadaní uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom
predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími
parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy
preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného materiálu na základe relevantných
dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
➢ Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po
predchádzajúcej dohode so starostkou obce.
➢ Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o
oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo
iného relevantného registra).
➢ Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil
konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona
343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku
takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z
hodnotiaceho procesu.
7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
1.
Splatnosť faktúr 14 dní.
2.
Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.
8. Podmienky účasti uchádzačov:
• Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle časti č. 6 tejto
výzvy.
9. Miesto dodania:
• Sídlo verejného obstarávateľa uvedeného v časti 1 tejto výzvy.
10. Cena:
• V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky.
11. Variantné riešenia: neumožňuje sa
12. Lehota na predkladanie ponúk:
Do dňa 10.11.2017 do 13.00 hod.

13. Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla
verejného obstarávateľa alebo elektronicky na adresu:
---zuzana.jancova@neslusa.sk--2. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku poštou alebo osobne, vloží ponuku do
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Označenie obálky: „Úprava
miestnych komunikácií“.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
1.
Kritérium: najnižšia celková cena s DPH
2.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za
predmet zákazky.
3.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na to v ponuke upozorní verejného
obstarávateľa.
4.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.
15. Vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 10.11.2017.
Ing. Zuzana Jancová
Starostka obce

