Obec Nová Dedinka
Mierová 11, 900 92 Nová Dedinka
7.11. 2018

Výzva na predloženie ponuky
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Nová Dedinka
Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka
IČO: 00304981
Tel.: 02 45914125
e-mail: novadedinka@stonline.sk
2. Názov zákazky: Multifunkčné ihrisko 33X18 obec Nová Dedinka

3.

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - realizácia multifunkčného ihriska v Novej
Dedinke s rozmermi 33,0 x 18,0 m so športovým povrchom - umelou trávou, mantinelovým systémom so
záchytnými sieťami a športovým príslušenstvom.

4. Technické požiadavky
Podrobný popis predmetu zákazky a postup prác je uvedený v technickej správe vypracovanej Ing. Otom
Kovalčíkom, fy. OK Projekcia Dolný Kubín, ktorá tvorí prílohu č.1 výzvy na predloženie ponuky. Celý proces
výstavby ihriska bude prebiehať v súlade s kompletnou dokumentáciou, ktorá je uchádzačom prístupná na
Obecnom úrade v Novej Dedinke alebo počas obhliadky miesta realizácie.
Uchádzač si dovoz materiálu a odvoz odpadu zabezpečí v cene dodávky. Strojové zariadenia uchádzača musia
byť určené na zabezpečenie požadovanej práce podľa platných predpisov a noriem. Uchádzač zabezpečí
ochranu svojich zamestnancov pri práci. Uchádzač zabezpečí kontrolu svojich zamestnancov tak, aby kvalita
realizovaných služieb bola vykonávaná odborne, riadne a včas. Vozidlá musia byť vybavené výstražnými
zariadeniami v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 116/97 a musia byť technicky spôsobilé pre jazdu v cestnej
premávke.

5. Miesto realizácie predmetu zákazky
Nová Dedinka, kat. územie Dedinka pri Dunaji, parc. č. 226/61,

Zmluva, trvanie zmluvy, časový priebeh riešenia zadanej zákazky, odovzdanie zákazky
Na realizáciu zákazky výstavby multifunkčného ihriska v Novej Dedinke bude s víťazným uchádzačom
uzatvorená Zmluva o dielo po ukončení verejného obstarávania.
Trvanie dodania diela: od podpísania Zmluvy do 75 dní

Obec Nová Dedinka
Mierová 11, 900 92 Nová Dedinka

6. Hlavné podmienky financovania predmetu zákazky a platobné podmienky:
Predpokladaná cena zákazky: 71 725,00 Eur bez DPH
Platobné podmienky – po ukončení diela zhotoviteľ vystaví faktúru so splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.

7. Podmienky účasti: Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady:
-

-

Doklad o oprávnení podnikať – fotokópiu s uvedením požadovanej činnosti k predmetu zákazky, tzn.
Výpis z Obchodného registra, živnostenské oprávnenie, alebo iný doklad o oprávnení podnikať alebo
potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie, resp.
v registri partnerov verejného sektora. (doklad max. 6 mesiacov starý, nie internetový výpis).
Súčasťou ponuky uchádzača musí byť v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracovaním osobných údajov.

8. Ocenenie predmetu zákazky v ponuke, kritérium na hodnotenie cenovej ponuky:
Ocenenie predmetu zákazky - Uchádzač v rozpočte s výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu 3 výzvy, ocení všetky
položky v eurách (€) s a bez DPH. Uchádzač uvedie aj cenu celkom za predmet zákazky s a bez DPH. V prípade
použitia ekvivalentov, je uchádzač povinný dokladovať dodržanie požadovaných parametrov. V cenovej ponuke
uchádzač uvedie, či je platcom DPH, alebo nie je platcom DPH.
Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu v Eur za celý predmet
zákazky.

9. Lehota/miesto predkladania cenových ponúk:
Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 15.11.2018 do 10,00 hod.
Miesto predloženia cenových ponúk v písomnej forme: Obec Nová Dedinka, Mierová 11, 900 29 Nová Dedinka

10. Forma vypracovania ponúk, spôsob predkladania ponúk a obsah ponuky:
Ponuky sa prekladajú v písomnej forme v slovenskom jazyku v uzatvorenom, nepriehľadnom obale
s označením – „neotvárať-súťaž“ a heslom „Multifunkčné ihrisko“. Ponuky sa predkladajú v lehote na
predkladanie ponúk na adresu uvedenú v bode 10 tejto výzvy. Na obale ponuky musí byť taktiež uvedená
adresa uchádzača, ako aj adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 10 tejto výzvy.
Ponuka musí obsahovať:
-

Cenovú ponuku za predmet zákazky – vypracovaný rozpočet s výkazom výmer. Cenová ponuka musí
byť podpísaná a opečiatkovaná štatutárnym orgánom uchádzača.
Prílohy na splnenie podmienok účasti

Obec Nová Dedinka
Mierová 11, 900 92 Nová Dedinka

11. Obhliadka
Obhliadka objektu sa uskutoční 9.11.2018 o 10,00 hod. Zraz uchádzačov bude na Obecnom úrade, Mierová
11, 900 29 Nová Dedinka, kde bude k dispozícii aj komplexná dokumentácia od firmy OK Projekcia Dolný Kubín
Názov stavby: Multifunkčné ihrisko 33X18 obec Nová Dedinka.

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
-

Pracovná doba verejného obstarávateľa na preberanie ponúk je denne: 8,00 hod. - 14,00 hod.
Uchádzači budú oboznámení e-mailom o úspešnosti svojich ponúk.

V Novej Dedinke, dňa 7.11.2018

.......................................................
Viola Takáčová
starostka obce Nová Dedinka

Prílohy výzvy:
1. Technická správa - 33 x 18 m ND
2. Súhlas so spracovaním osobných údajov
3. Výkaz výmer - Multifunkčné ihrisko 33x18 v obci Nová Dedinka

