Obec Nandra , Nandra

Rákoš

Výzva na predlo enie ponuky
Obec Nandra ako verejný obstarávateľ v zmysle
ods písm b zákona č
3/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len ZVO Vás iada
o predlo enie ponuky v zmysle
na ni šie špecifikovaný predmet zákazky

Nandra

Zberný dvor

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov
Sídlo
Štatutárny zástupca
IČO
Tel.:
Fax:
E-mail:
Internetová stránka

Obec Nandra
Obecný úrad Nandra
Rákoš
Ing. Marian Laciak starosta obce
00328588
+421 58 448 24 24
+421 58 448 24 24
info@nandraz.sk
http://www.nandraz.sk/

Kontaktná osoba na verejné obstarávanie
Email:
Mobil:

Ing. Peter Mati
IPM-VO@centrum.sk
+421 903 612171

2. Miesto predlo enia doručenia ponuky

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky
4. Predmet zákazky:
CPV kód
-7

Nandra

Obec Nandra
Obecný úrad Nandra
Rákoš

Ing. Marian Laciak starosta obce

Zberný dvor

5. Typ zmluvy ktorá bude výsledkom verejného obstarávania

Zmluva o dielo

6. Podrobný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia stavby Nandra Zberný dvor v obci Nandra , v zmysle
projektovej dokumentácie výkazu výmer popisu a po iadaviek verejného obstarávateľa.

Predmetom technického riešenia a následne spracovanej projektovej dokumentácie je
vybudovanie zberného dvora a separačného dvora biologicky rozlo iteľného odpadu
(BRO v zmysle záväzných doporučení zásad stratégie Programu predchádzania vzniku
odpadu SR na roky 2014
spracovaného MŽP SR na pozemku v plnohodnotnom
práve účelového vyu ívania a prevádzkovania obcou situovaného v jej katastrálnom
území na blízko okraja jej intravilánu Návrh technického riešenia i rozsah a potreby
vychádzali z po iadaviek obstarávateľa obce Areál oplotený po celom obvode pevným
oplotením s v ňom osadenou vstupnou bránou a bránkou pre peších Vybavenie pozostáva
z prístrešku pre osadenie kontajnerov
kontajnerových administratívnych
a prevádzkových objektov - buniek na parkovanie a gará ovanie traktora s vlečkou
a ostatného strojného vybavenia a spevnenej obslu nej
a manipulačnej plochy
Súčasťou je aj vybavenie technikou na zabezpečenie jeho plnohodnotnej prevádzky bez
negatívneho dopadu na ivotné prostredie obce
Verejný obstarávateľ po aduje pred vypracovaním ponuky vykonať obhliadku priestorov
na výstavbu Zberného dvora v obci Nandra predmetu zákazky porovnať s dostupnou

projektovou dokumentáciou a následné rokovanie so starostom o po iadavkách
verejného obstarávateľa
Obhliadku je potrebné dohodnúť minimálne jeden pracovný deň pred uskutočnením
obhliadky s verejným obstarávateľom kontakt +421 58 448 24 24

7. Predpokladaná hodnota zákazky

149 997,00 EUR bez DPH

8. Miesto dodania predmetu zákazky

Obec Nandra

9. Lehota na dodanie predmetu zákazky

Do
kalendárnych dní od prevzatia staveniska, všetky po adované práce musia byť
zrealizované do 30.11.2018. Táto lehota je pevne stanovená a nie je mo né ju meniť
V prípade nedodr ania uvedenej lehoty mô e objednávateľ po adovať za ka dý deň
omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0

10. Financovanie predmetu zákazky:
obstarávateľa
11. Lehota na predlo enie ponúk

NFP a vlastné finančné zdroje verejného

23.05.2018, do 11:00 hod

12. Spôsob predlo enia ponuky poštou alebo osobne

Ak sa ponuka doručuje osobne musí byť doručená v pracovných dňoch od
do
hod posledný deň lehoty na doručenie ponúk musí byť ponuka doručená v čase od
do
hod verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí v ktorom uvedie
dátum čas a miesto prevzatia ponuky

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob
hodnotenia ponúk
Celková zmluvná cena za predmet zákazky s DPH
Úspešný uchádzač bude ten ktorý navrhne za realizáciu predmetu zákazky najni šiu
celkovú cenu s DPH

14. Pokyny na zostavenie ponuky:

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom písacím
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky ktorej obsah je
pre fyzickú osobu čitateľný
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predlo ené v štátnom jazyku
(slovenskom jazyku).

Ak ponuku predkladá záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky všetky
doklady musia byť predlo ené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne prelo ené
do štátneho jazyka okrem dokladov predlo ených v českom jazyku Ak sa zistí rozdiel
v ich obsahu rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku

Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č
Z z o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č
Z z ktorou sa vykonáva zákon
o cenách v znení neskorších predpisov
Uchádzač určí cenu v ponuke v bez DPH DPH a s DPH V prípade e uchádzač nie je
platcom DPH, uvedie to vo svojej ponuke.
Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov spojených
s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov a spotrebného materiálu
nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky Uchádzač nebude oprávnený po adovať

akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady ktoré nezapočítal do ceny
predmetu zákazky Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia
na základe na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so
zákonom o cenách

Ponuka sa doručí v lehote na predkladanie ponúk Uchádzač mô e predlo iť iba jednu
ponuku. Uchádzač nemô e byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny
dodávateľov ktorá predkladá ponuku Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči
uchádzača ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov

Variantné riešenia sa nepripúšťajú

Ponuka musí byť predlo ená v zalepenej obálke na obálke ponuky musia byť uvedené
nasledovné údaje
- adresa uvedená v bode tejto výzvy
- obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania
- označenie heslom súťa e Neotvárať zberný dvor

Obálka s ponukou doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá
a bude vrátená uchádzačovi neotvorená

Po adujeme aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje :
a. Identifikačné údaje uchádzača obchodné meno a sídlo uchádzača IČO DIČ IČ pre
daň telefón fax e-mail webová stránka bankové spojenie č účtu a pod s uvedením
predmetu zákazky príloha
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk príloha - Formulár
na vypracovanie ponuky)
c. Čestné prehlásenie príloha

d. Ocenený výkaz výmer

Úspešný uchádzač predlo í
e. Vyplnený a podpísaný Návrh ZoD príloha
f.

Doklad o oprávnení uskutočniť stavbu U právnických osôb napr výpis
z obchodného registra u fyzických osôb napr výpis zo ivnostenského registra nie
starší ako mesiace

15. Lehota viazanosti ponúk

31.12.2018

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ poskytne projektovú dokumentáciu PD a návrh ZoD ka dému
záujemcovi ktorý doručí písomnú iadosť o PD e-mailom na adresu IPMVO centrum sk a do lehoty na predkladanie ponúk Žiadosť o PD musí obsahovať
názov a sídlo záujemcu IČO DIČ kontaktnú osobu číslo telefónu emailovú adresu PD
bude poskytovaná len elektronickou komunikáciou v elektronickej forme Verejný
obstarávateľ v e-maily určí spôsob potvrdenia o doručení PD a záujemca je povinný pou iť
stanovený spôsob a potvrdiť prijatie písomnosti

Pokiaľ sú vo výkaze výmer uvedené výrobky konkrétnej značky modelu uchádzač mô e
ponúknuť ekvivalentný výrobok ktorý má identické alebo lepšie technické parametre
a ú itkové a kvalitatívne vlastnosti Ponúknuté výrobky musia spĺňať všetky príslušné
technické normy právne a bezpečnostné predpisy týkajúce sa predmetných výrobkov
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov e v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk s úspešným uchádzačom ak táto

zmluva nebude v rozpore s výzvou a s ponukou predlo enou úspešným uchádzačom
a ktorý poskytne na jej uzavretie riadnu súčinnosť

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora zákon č
Z z
a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia
alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora.
Ďalšie postupy vzťahy termíny povinnosti a pod týkajúce sa vyhláseného postupu
verejného obstarávania ktoré nie sú popísané alebo špecifikované vo výzve na
predlo enie ponúk sa riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní

Verejný obstarávateľ umo ňuje uchádzačom predlo iť ekvivalentné doklady ktoré sa
vydávajú v krajine ich sídla Cenová ponuka v inej mene ako EUR musí byť prepočítaná na
EUR kurz prepočtu na EUR iadateľ prijímateľ prepočíta kurzom Národnej banky
Slovenska ďalej len NBS platným v deň vypracovania cenovej ponuky v zahraničnej
mene dodávateľom a prepočet potvrdí svojim podpisom Ak ponuku predkladá uchádzač
so sídlom mimo územia Slovenskej republiky všetky doklady musia byť predlo ené v
pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne prelo ené do štátneho jazyka okrem
dokladov predlo ených v českom jazyku Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu rozhodujúci je
úradný preklad v štátnom jazyku
Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom podpisu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi
Prijímateľom a Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku V prípade
neschválenia iadosti o NFP resp nenadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
stráca táto zmluva platnosť

Zmluva o dielo bude podpísaná a po vykonaní všetkých úkonov spojených s verejným
obstarávaním a dodr aní po adovaných lehôt v zmysle zákona
a nadobudne
účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného
obstarávateľa v zmysle
a zákona
z decembra

V prípade nesplnenia podmienok účasti alebo prekročenia predpokladanej ceny zákazky
uchádzačmi verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné
obstarávanie
Verejný obstarávateľ mô e vylúčiť uchádzača z procesu verejného obstarávania ak
uchádzač nesplní podmienky účasti predlo í neplatné doklady nepredlo í po adované
doklady alebo informácie alebo poskytne nepravdivé alebo pozmenené informácie ktoré
nezodpovedajú skutočnosti
Všetky zmeny predmetu zákazky sa mô u robiť len so súhlasom verejného obstarávateľa
Tieto zmeny nesmú mať negatívny vplyv na kvalitu ani cenu dodania predmetu zákazky
Akékoľvek práce naviac pôjdu na riziko dodávateľa

Lehota splatnosti faktúry bude do
dní od doručenia a potvrdenia zo strany
objednávateľa Práce budú uhradené a po ukončení celej zákazky podľa skutočne
vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom verejného obstarávateľa
a následným predlo ením faktúry K faktúre musí byť pripojený súpis vykonaných prác
a fotodokumentácia z realizácie prác na zákazke všetko odsúhlasené stavebným dozorom
verejného obstarávateľa a ulo ené na CD DVD

Verejný obstarávateľ bude podľa
ods
zákona o verejnom obstarávaní uplatňovať
pri realizácii zmluvy o dielo osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych
hľadísk a to vo vzťahu k ľuďom znevýhodneným na trhu práce.

Úspešný uchádzač sa zaväzuje e v prípade ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity
pre realizáciu predmetnej zákazky v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej
aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky obec
okres VÚC Forma zamestnania týchto osôb nie je určená t j mô e sa jednať o pracovný
pomer na kratší pracovný čas na dobu určitú alebo neurčitú o dohodu o prácach
vykonávaných mimopracovného pomeru atď

S pozdravom

Ing. Marián Laciak - starosta obce Nandra
Príloha

Identifikačné údaje uchádzača
Formulár na vypracovanie ponuky
Čestné prehlásenie

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Nandra

Zberný dvor

Obchodné meno názov
Adresa sídla uchádzača
Zastúpený1:

Registrovaný
IČO

DIČ

IČ DPH

Bankové spojenie:
Číslo účtu

ABO, IBAN + SWIFT2:
Kontaktná osoba
Telefón
Fax:

e-mail:

V ................................... dňa
(pečiatka meno, priezvisko a funkcia oprávnenej osoby uchádzača

1štatutárny
2doplní

zástupca resp. zástupcovia
uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky

1

obchodné meno
adresa sídla
IČO

zastúpený

Obec Nandra
Obecný úrad Nandra
Rákoš

Ponuka
v zmysle

zákona

Predmet zákazky

Z z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nandra

Zberný dvor

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je realizácia stavby Nandra
Zberný dvor v obci Nandra v zmysle
projektovej dokumentácie výkazu výmer popisu a po iadaviek verejného obstarávateľa

Areál oplotený po celom obvode pevným oplotením s v ňom osadenou vstupnou bránou a bránkou
pre peších Vybavenie pozostáva z prístrešku pre osadenie kontajnerov kontajnerových
administratívnych a prevádzkových objektov - buniek na parkovanie a gará ovanie traktora
s vlečkou a ostatného strojného vybavenia a spevnenej obslu nej a manipulačnej plochy Súčasťou
je aj vybavenie technikou na zabezpečenie jeho plnohodnotnej prevádzky bez negatívneho
dopadu na ivotné prostredie obce
Obchodné a zmluvné podmienky
Polo ka

Nandra

Celková cena
v
bez DPH

Sadzba
DPH v

Cena v
vrátane DPH

Celková cena
v
Neplatca DPH

Zberný dvor

Som / nie som platcom DPH*
*nehodiace sa preškrtnite

Ponuku vypracoval:

Telefónny kontakt na spracovateľa ponuky

Viazanosť cenovej ponuky
V

dňa

Cenová ponuka je viazaná do 31. 12. 2018

__________________________________
Podpis a pečiatka uchádzača
1

Názov predmetu zákazky

Nandra

Zberný dvor

Čestné vyhlásenia uchádzača
obchodné meno
adresa sídla
IČO

zastúpený
Podpísaný
týmto čestne prehlasujem e som oprávnený dodať
po adovaný predmet zákazky tak ako je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk pri
akceptovaní dodacích a obchodných podmienok navrhovaných verejným obstarávateľom
Čestne vyhlasujeme e sme sa zoznámili so špecifikáciami predmetu zákazky e s nimi súhlasíme
a e uskutočníme stavebné práce ktoré sú predmetom zákazky tak ako sú po adované verejným
obstarávateľom podľa výzvy na predlo enie ponuky

Čestne vyhlasujeme e sme sa zoznámili s obchodnými a zmluvnými podmienkami uvedenými
verejným obstarávateľom vo výzve na predlo enie ponuky e s nimi súhlasíme a v prípade ak
bude naša ponuka vyhodnotená ako úspešná uskutočníme práce ktoré sú predmetom zákazky v
súlade s nimi.

Čestne vyhlasujeme e sme sa zoznámili s podmienkami účasti uvedenými verejným
obstarávateľom vo výzve na predlo enie ponuky a e sme oprávnený uskutočniť práce ktoré sú
predmetom zákazky a v prípade ak bude naša ponuka vyhodnotená ako úspešná predlo íme
v lehote najneskôr pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o prijatí ponuky doklady
po adované verejným obstarávateľom

V

dňa

_________________________________
podpis uchádzača

1

