Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 4.0

Príloha č. 7

Výzva na predloženie ponuky
Obec Palárikovo
Hlavná 82, 941 11 Palárikovo

Obec Palárikovo ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás
žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„Rekonštrukcia chodníka na Poštovej ul. Palárikovo“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1. písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Palárikovo

2.

Sídlo:

Hlavná 82, 941 11 Palárikovo

Štatutárny zástupca:

Mgr. Ľubica Karasová, starostka obce

IČO:

00309176

DIČ:

2021060767

Tel.:

+421 35 64 93 201

E-mail:

ocupal@post.sk

Internetová stránka:

http://www.obecpalarikovo.sk

Bankové spojenie:

SK12 0200 0000 0001 7042 4172

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obec Palárikovo
Hlavná 82
941 11 Palárikovo

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Ľubica Karasová, starostka obce,
+421 35 64 93 201

4.

Predmet obstarávania:
Druh zákazky:

Stavebné práce

Názov zákazky:

“Rekonštrukcia chodníka na Poštovej ul. Palárikovo“

Predmet zákazky: Predmet zákazky spočíva v rekonštrukcií chodníka na Poštovej ul. v obci
palárikovo
CPV kód:
Hlavný predmet:

45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov

Vedľajší predmet: 45000000-7 Stavebné práce
5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
Zákaz uzatvorenia zmluvy
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmet zákazky spočíva v rekonštrukcií chodníkov po stranách cesty v obci Palárikovo. Riešený

a.

úsek o výmere 970,00m2 leží na parcele č. 701/1 (celková plocha 38 651,0m2) je vo vlastníctve
obce Palárikovo. Záujmová lokalita – je rovinatá, bez prevýšenia. Riešený úsek chodníka - ležiaci
na Poštovej ulici – sa tiahne od križovatky ulíc Poštová a Mierová až po križovatku ulíc Poštová
a Štefánikova. Chodník po ľavej strane od Mierovej ul. vedie pozdĺž Slovenskej pošty a rodinných
domov, po je cestná komunikácia. Riešený úsek komunikácie má dĺžku 147,82m. Na jednom
mieste je umožnený vjazd a výjazd áut cez chodník do garáže rodinného domu. Chodník má a
bude mať celkovú šírku aj s obrubníkmi po stranách 1,95m.
Výškové riešenie chodníka bude mapovať jestvujúci chodník, s prihliadnutím na výškové uloženie
jednotlivých brán a vjazdov, pričom je nutné zabezpečiť počas prác po vybúraní jestvujúceho
chodníka presné zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí. Podľa potreby je treba zabezpečiť
prípadnú úpravu inžinierskych sietí ( prekrytie doskou, obetónovanie, atď.).
Priečny sklon chodníka je a bude 2 % smerom k odvodňovaciemu pásu ústiaceho do jestvujúcich
odtokových dažďových vpustí.
Odvodnenie dažďových vôd je a bude pomocou priečneho a pozdĺžneho sklonu chodníka do
odvodňovacieho pásu.
Skutkový stav:
Existujúci stav je charakterizovaný ako miestne komunikácie pre peších, ktorej povrch je plošne
rozrušený – vytlčený. Vyťaženosťou sa narušil a znehodnotil povrch chodníka, kamenné
obrubníky sú zo strany cesty obité, obrubníky zo strany rastlého terénu zarastené v zemi.
Terajší stav nespĺňa požiadavky na plynulú a bezpečnú premávku na komunikáciách pre peších.
Stav chodníka sťažuje jeho údržbu najmä prác prevádzaných v zimnom období. Okolie chodníka
je neupravené a zelené plochy nie sú ohraničené funkčným obrubníkom.
Predmetom riešenia je:
-

Zemné a výkopové práce - odstránenie vytlčeného chodníka časť z betónových panelov hr.
300mm_80,00m2

-

Zemné a výkopové práce - odstránenie vytlčeného chodníka časti s asfaltovým povrchom hr.
300mm_210,00m2

-

Zemné a výkopové práce – odstránenie vytlčeného chodníka časti s asfaltovým /betónovým
povrchom, hr. 470mm_25m2

-

Zemné a výkopové práce – cestný kamenný obrubník, hr. 300mm_147,80bm

-

Zemné a výkopové práce – nespevnený terén – parkový obrubník, hr. 300_107,00bm

-

Nová povrchová úprava pochôdznej časti chodníkov – zámková betónová dlažba_295,0m2

-

Nová povrchová úprava pojazdnej časti chodníkov – zámková betónová dlažba_20,0m2

-

Osadenie betón. parkového obrubníka rozm. 100 x 5 x 20cm do betónového lôžka z betónu
prostého tr. C 16/20_150ks

-

Osadenie betón. Cestného obrubníka rozm. 100 x 26 x 15 cm do betónového lôžka z betónu
prostého tr. C 16/20_145,0ks

2

-

Osadenie betón. cestného nábehového obrubníka rozm. 100 x 20 x 15/10cm do betónového
lôžka z betónu prostého tr. C16/20_2,0ks

-

Osadenie betón. prechodového obrubníka rozm. 100 x 20 x 26/15cm do betónového lôžka z
betónu prostého tr. C16/20_2,0ks

Územie je v nevyhovujúcom stave a vyžaduje zásah urbanisticko - architektonického riešenia.
Projekt je realizovaný v prospech potrieb obyvateľov žijúcich v danej lokalite a celej skupiny
obyvateľov žijúcich v obci.
Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad a majetok obce. V rámci projektu sa navrhol
chodník popri miestnej komunikácii.
Navrhovaný stav:
Cieľom je zrekonštruovanie miestnnej komunikácie pre chodcov.

b.

-

Vytvorenie nového povrchu chodníka .

-

Osadenie nových nájazdových a cestných obrubníkov.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 5 – Projektová dokumentácia
vypracovaná K&P architekti s.r.o., 1/2020 a vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy, ktorá
tvorí prílohu č.2 tejto výzvy, pričom predmetom zákazky nie sú vyžltené činnosti, ktoré verejný
obstarávateľ vykoná svojpomocne.

V prípade uvedenia konkrétnych materiálov/typov a pod. je uchádzač oprávnený predložiť
ekvivalent spĺňajúci minimálne technické parametre špecifikovaných materiálov.
7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 25 569,17EUR bez DPH

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Predmetný úsek chodníka je o výmere 970,00m2 leží na parc. č. 701/1(Celková plocha 38 651,0m2)
v okrese Nové Zámky, obec Palárikovo, katastrálne územie Palárikovo, evidovaný v KN, register C,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria sú vo výlučnom vlastníctve verejného obstarávateľa.
Termín realizácie zákazky je do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Termín realizácie zákazky je do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Neuplatňuje sa, všetky
potrebné informácie sú obsiahnuté v tejto výzve
11. Financovanie predmetu zákazky:
Operačný program:

Integrovaný regionálny opereračný program,

Prioritná os:

5 – Miestny rozvoj vedený komunitou,

Investičná priorita:

5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou,

Špecifický cieľ:

5.1.2 Zlepšenie udrţateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými
centrami a ich zázemím vo verejných sluţbách a vo verejných
infraštruktúrach,

Aktivita:

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy:

IROP-CLLD-Q765-512-005
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12. Lehota na predloženie ponuky: 14.01.2021. do 15:00 SEČ
13. Spôsob predloženia ponuky:
Spôsob doručenia ponuky:
Ponuku predkladá uchádzač v listinnej forme, uzatvorenej obálke, ktorú doručí na adresu uvedenú
v bode 3.6 nasledovným spôsobom:
-

Osobne

-

Poštou

-

Kuriérom
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne,
je rozhodujúci termín (t. z. deň) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ
nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z.
v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému
obstarávateľovi (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty
nebudú zahrnuté do súťaže, nebudú vyhodnocované a budú vrátené na adresu uchádzača naspäť
neotvorené.

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
najnižšia cena spolu s DPH
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu
zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet
zákazky.
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá splní
podmienky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, náležitosti ponuky a bude mať
najnižšiu cenu.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné
určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno
desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na
viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle
všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať
smerom nahor).
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zmysle v prílohy č.1 tejto výzvy v nasledovnom
zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží ponuku, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za
celý predmet zákazky
15. Pokyny na zostavenie ponuky: ponuky sa predkadajú v listinnej podobne na adresu:
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Obec Palárikovo
Hlavná 82
941 11 Palárikovo
Na obálku uchádzač uvedie
„Rekonštrukcia chodníka na Poštovej ul. Palárikovo“
a s nápisom „Neotvárať“.
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ponuky sa predkladajú iba na celý
predmet zákazky a zároveň požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
15.1.1. Vyplnený návrh na plnenie kritéria, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy,
15.1.2. 2x podpísanú Zmluvu o dielo s prílohami – zmluva tvorí prílohu č. 2
tejto výzvy
15.1.3. Čestné vyhlásenie v zmysle §32 ods. 1 písm. f) - príloha č. 3
Uvedené môže nahradiť odkazom na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle
vedený na UVO
15.1.4. Súhlas so spracovaním osobných údajov – príloha č. 4 tejto výzvy
15.1.5. Uchádzač predloží za stavbyvedúceho min. údaje: osvedčenie stavbyvedúceho s odborným
zameraním vzťahujúcim sa na predmet zákazky – kópia
Verejný obstarávateľ overí oprávnenie uchádzača vykonávať stavebné práce, ktoré sú
predmetom tejto výzvy v Registri právnických osôb a podnikateľov.
16. Otváranie ponúk: 14.01.2021 o 17:00
17. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné
Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek
na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na
vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Verejný obstarávateľ najskôr preverí, či cenová ponuka uchádzačov obsahuje všetky ocenené
položky a zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH za celý predmet
zákazky. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ak dôjde k
vylúčeniu uchádzača, ktorí sa predbežne umiestnil na prvom mieste, vyhodnotí sa následne splnenie
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a
požiadavky na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ preverí u uchádzača, ktorí sa predbežne umiestnil na prvom mieste, oprávnenie
dodávať tovar v dostupných elektronických registroch. Verejný obstarávateľ overí, že uchádzač
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ako platná ponuka bude
akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované náležitosti.
18. Lehota viazanosti ponúk: 31.03.2021
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Karin Pénzešová,
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Tel. č.: 0918 163 556, e-mail: obstaravanie@rranovozamocko.sk
20. Odkladacia podmienka nadobudnutia účinnosti zmluvy: Zmluva, ktorá bude uzatvorená ako
výsledok tohto procesu verejného obstarávania, nadobudne účinnosť najskôr dňom účinnosti
rozhodnutia riadiaceho orgánu o schválení kontroly verejného obstarávania, ktorou sa zadáva táto
zákazka.

V Palárikove, dňa: 21.12.2020

....................................................
Mgr. Ľubica Karasová
starostka obce

Prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 – Zmluva o dielo spolu s výkazom výmer
Príloha č. 3 - Vzor: Čestné vyhlásenie v zmysle § 32 ods. 1 písm. f)
Príloha č. 4 – Súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia
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