OBEC MURÁNSKA LEHOTA
MURÁNSKA LEHOTA 83, 049 01 MURÁŇ
––––––––––––_________________________________________________________________________________

Vaše číslo/zo dňa

Naše číslo
192/2016

Vybavuje/linka
Marčák/ 0915885958
058/4882031

Muránska Lehota
10.10.2016

VEC
Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa §
117 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
1.

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ podľa § 7 písm. odst. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní.
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:

Obec Muránska Lehota
Muránska Lehota č. 83
049 01 Muráň
Slovenská republika

Zastúpená:
Kontaktná osoba:
Telefónne číslo:
E-mail:

Miloslav Marčák, starosta obce
Miloslav Marčák, starosta obce
+421 915 885 958
obecmurlehota@stonline.sk

Predmet zákazky
„Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie“
Hlavný predmet
45233100-0 - Stavebné práce na výstavbe diaľnic, ciest
Predmetom zákazky je rekonštrukcia – súvislá obnova krytu vozovky asfaltovou vrstvou
podľa projektovej dokumentácie.

3.

Lehota na predkladanie ponúk
Lehota predkladania ponúk je do 23.10.2016

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IČO
BANKOVÉ SPOJENIE
ČÍSLO ÚČTU
TEL./FAX
E-MAIL
00328561 VÚB,a.s., pobočka Revúca
25329582/0200
058/4882031
obecmurlehota@stonline.sk

OBEC MURÁNSKA LEHOTA
MURÁNSKA LEHOTA 83, 049 01 MURÁŇ
––––––––––––_________________________________________________________________________________

4.

Predkladanie ponúk
Uchádzač môže predložiť dve ponuky na dve rôzne alternatívy:
a) kompletný asfaltový kryt bez obrubníkov
b) kompletný asfaltový krt so súvislým obojstranným obrúbením
Predkladanie ponúk: je možné elektronicky na adresu: obecmurlehota@stonline.sk
alebo písomne na adresu: Obec Muránska Lehota, Muránska Lehota č. 83, 049 01 Muráň
s heslom súťaže: „Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie – súťaž neotvárať.“

5.

Podmienky účasti
Predloženie dokladu týkajúceho sa osobného postavenia podľa §32 ods.1, písm. e) zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov – doklad preukazujúci oprávnenie poskytovať predmet
zákazky – výpis z obchodného alebo živnostenského registra podľa miesta sídla alebo
podnikania uchádzača.

6.

Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena za 1 m2 položenej vrstvy pri dodržaní technologického postupu podľa
projektovej dokumentácie v Eur s DPH.
Uchádzač vyplní prílohu č. 1 výzvy.

7.

Typ zmluvy
S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo na realizáciu rekonštrukcie časti
miestnej komunikácie.

8.

Termín uskutočnenia stavebných prác
Termín uskutočnenia stavebných prác je do 30.11.2016. V prípade nepriaznivého počasia
v neskoršom termíne po dohode s vybraným uchádzačom.

9.

Obsah ponuky
Ponuka môže byť vyhotovená v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe a musí
obsahovať nasledovné doklady a dokumenty:
Obsahom ponuky bude:
Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar v súlade s ust. § 32 ods. 2 písm. e) Zákona
o verejnom obstarávaní (výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, ak má
uchádzač sídlo mimo Slovenskú republiku, predkladá výpis z obdobného úradného
registra s overeným prekladom). Podmienku môže preukázať uchádzač aj predložením
platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ust. §
152 ods. 1 zákona, resp. predložením čestného vyhlásenia o jeho zapísaní do zoznamu
hospodárskych subjektov. Fotokópiu dokladu je potrebné naskenovať a zaslať e-mailom.
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10.

Miesto uskutočnenia stavebných prác
Miestna komunikácia v intraviláne Obce Muránska Lehota

11.

Obhliadka miesta
Obhliadka miesta rekonštrukcie miestnej komunikácie je nevyhnutná. Pre
dohodnutie obhliadky je potrebné nahlásenie 1 deň vopred u kontaktnej osoby uvedenej
v bode l výzvy.

12.

Spôsob určenia ceny
Navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa § 3
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná
ponuková – zmluvná cena bude vyjadrená v členení v Eur bez DPH a s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke.

13.

Výška predpokladanej hodnoty zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je stanovená do finančného limitu:
a) 32500 Eur s DPH (s obrubníkmi),
b) 23600 Eur s DPH (bez obrubníkov)

14.

Podmienky financovania
Predmet zákazky sa uhradí formou bezhotovostného platobného styku. Platba sa
uskutoční na základe fakturácie formou bankového prevodu. Objednávateľ na plnenie
zmluvy neposkytne preddavok a ani zálohu. Uchádzač k cenám uvedeným vo svoje
predloženej ponuke nebude požadovať žiadne iné poplatky alebo príplatky.

15.

Vyhradenie práva
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo,
b) neprijať ani jednu ponuku, v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššej ako je
suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude
použitý postup zadávania zákazky zrušený.

Prílohy
Návrh na plnenie kritérií
Stručný popis predmetu zákazky
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Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií
Názov uchádzača:

...............................................................................

Sídlo:

...............................................................................

IČO:

...............................................................................

Kontaktná osoba:

...............................................................................

Tel.:

...............................................................................

Email:

...............................................................................

č.

Položka

1.

Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie s
obrubníkmi

2.

Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie bez
obrubníkov

V ............................ dňa ........................

Jednotková
cena
v EUR
bez DPH

Jednotková
cena v EUR s
DPH

_____________________________
(Meno priezvisko oprávnenej osoby)
pečiatka a podpis
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Príloha č. 2
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