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

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Zákazka podľa § 117 Zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon).
Názov zákazky: Výstavba časti kanalizácie Š 49 – Š 50 domové prípojky a práce pre obec
1. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Kuchyňa
IČO: 00 308 269
Kontaktné miesto: Obecný úrad Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa č. 220
Kontaktná osoba: Róbert Bujna, starosta
Telefón: +421 34 77 85 131
Email: kuchyna220@stonline.sk
2. Predmet zákazky:
-

Stavebné práce
Tovary
Služby

3. Opis zákazky:
3.1 Miesto dodania alebo uskutočnenia služieb a prác/hlavné stavenisko:
Obec Kuchyňa.
3.2 Stručný opis zákazky:
Jestvujúci stav:
V obci Kuchyňa je v prevádzke čistiareň odpadových vôd s diskontinuálnym systémom
čistenia odpadových vôd z časti vybudovaného kanalizačného systému a čiastočne sú
zvážané žumpové odpadové vody. Kanalizácia je vybudovaná v časti obce
a postupným budovaním sa môžu pripájať ďalšie domácnosti. Popri vybudovaní
kanalizácie sa upravuje aj okolie, miestne komunikácie, odvodňovacie žľaby a zelené
plochy.
Navrhované technické riešenie:
Je podrobne opísané v prílohe projektovej dokumentácii „Kanalizácia – Kanalizácia
a ČOV Kuchyňa“ GC Geoconsult, Drieňova 27, 826 56 Bratislava, a „Výkaz výmer“
výzvy na predkladanie cenových ponúk.
3.3 Termín dodania prác: do 30.10.2018
3.4 Rozdelenie predmetu zákazky na časti: NIE
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3.5 Variantné riešenia: NIE
3.6 Jazyk ponuky: Slovenský
3.7 Mena: EUR
4.

Obhliadka predmetu zákazky: podľa potreby uchádzača.

5.

Predpokladaná hodnota zákazky: 58.000,00 € bez DPH

6.

Rozsah predmetu obstarávania: Predmetom zákazky je dodávka stavebných prác
v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer pre stavbu „Kanalizácia –
Kanalizácia a ČOV Kuchyňa“.

7.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú: Predmet zákazky bude financovaný z Environmentálneho fondu
SR a z rozpočtu obce Kuchyňa. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky ani zálohy
na predmet zákazky.

8.

Podmienky účasti záujemcov: Záujemca predloží originál resp. úradne overenú kópiu
dokladu o oprávnení uskutočňovať predmet zákazky s uvedením požadovanej činnosti k
predmetu zákazky nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.

Ďalšie podmienky účasti:
-

9.

Čestné prehlásenie, že údaje uvedené v predloženej ponuke sú pravdivé
Čestné prehlásenie, že uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami uvedenými v tomto
verejnom obstarávaní vrátane obchodných podmienok (Návrh Zmluvy o dielo )
Ponúkanú cenu za kompletnú realizáciu diela
Vyplnený Výkaz výmer s uvedením ceny za stavebné práce, podpísaný
a opečiatkovaný uchádzačom
Lehota na predkladanie ponúk: 11.06.2018 do 10:00 hod.

10. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Obec Kuchyňa, Obecný úrad Kuchyňa, 900 52 Kuchyňa č. 220
Kontaktná osoba: Róbert Bujna, starosta obce
Tel: +421 /34 77 85 131
e-mail: kuchyna220@stonline.sk
11. Ponuky je potrebné doručiť: v uzatvorených obálkach s označením
„SÚŤAŽ – KANALIZÁCIA NEOTVÁRAŤ“
12. Dátum a čas otvárania obálok s ponukami: 11.06.2018 o 15:00 hod.
13. Miesto otvárania ponúk: na adrese uvedenej v bode 1. Výzvy
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14. Kritériá na hodnotenie ponúk: verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe
určených kritérií na vyhodnotenie ponúk. V súlade s § 44 zákona 343/2015 o verejnom
obstarávaní sa ponuky vyhodnocujú na základe najnižšej cenovej ponuky. Ako platná
ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti.
15. Podmienka na získanie súťažných podkladov: Neuplatňuje sa, všetky informácie
potrebné k vypracovaniu ponuky sú obsiahnuté v tejto výzve a jej prílohách.
16. Lehota viazanosti ponúk: 90 dní
17. Doplňujúce informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie
zákazky v prípade, ak ponuka uchádzačov presiahne stanovenú sumu alebo budú pre
neho inak neprijateľné.

V Kuchyni, 31.05.2018

Róbert Bujna
starosta obce

Prílohy:
1. Technická špecifikácia
2. Výkaz výmer
3. Výkresová časť
4. Návrh Zmluvy o dielo

