Obec Prašice 1. mája 142/142, 956 22 Prašice

Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zákazku postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Obec Prašice
Sídlo organizácie: 1. mája 142/142, 956 22 Prašice
IČO: 00310964
Kontaktná osoba: Erika Nemešová, starostka obce
Telefón: 038/5391421, 0903/247193
2. Názov predmetu obstarávania
„Prašice, chodník s lávkou cez potok Železnica, na Nemečkovskej ulici“
3. Spoločný slovník obstarávania ( CPV)
Hlavný predmet:
45000000-7 Stavebné práce
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
4. Opis predmetu obstarávania
Verejný obstarávateľ požaduje realizáciu stavebných prác v zmysle prílohy č.1 /výkaz – výmer/.
Predmet zákazky bude realizovaný v k.ú Obce Prašice – MK Nemečkovská
Termín realizácie diela: 9 – 10/2020 – v zmysle zmluvy po realizácii verejného obstarávania.
Stavebné objekty:
Chodník, lávka
5. Cena a spôsob financovania
Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky vo formáte: ako cena celkom bez
DPH, výška DPH a cena celkom vrátane DPH v zmysle:
- Prílohy č. 1 – Výkaz výmer
- Prílohy č. 2 - Návrh na plnenie kritérií
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytuje zálohové platby na dodanie predmetu zákazky.
6. Rozdelenie predmetu zákazky: NIE
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky.

7. Variantné riešenie: NIE
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení v cenových ponukách. Ak súčasťou
ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy.

8. Typ zmluvy resp. objednávky, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva bude uzavretá s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk.
9. Lehota viazanosti ponúk: do 30.8. 2020
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva.
10. Miesto a termín predkladania ponúk
Cenové ponuky môže uchádzač doručiť elektronicky, osobne alebo poštou na adresu verejného
obstarávateľa:
Obec Prašice 1.mája 142/142, 956 22 Prašice, email: michal.glos@prasice.sk
Lehota predkladania ponúk: do 12,00 hod. dňa: 19.8.2020
Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné
predloženú ponuku odvolať. Ponuku po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR.
Ponuka musí byť vložená do obálky, obálka ponuky musí obsahovať adresu verejného obstarávateľa,
adresu uchádzača a názov predmetu „Prašice, chodník s lávkou cez potok Železnica, na
Nemečkovskej ulici“
11. Náležitosti ponuky a podmienky účasti uchádzačov
Predložená cenová ponuka musí obsahovať:
- Prílohy č. 1 – Výkaz výmer
- Prílohy č. 2 - Návrh na plnenie kritérií
- Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie
12. Vyhodnotenie ponúk
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 20.8.2020 o 13,00 hod na adrese verejného obstarávateľa.
Vyhodnotenie ponúk je neverejné a neriadi sa § 53 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzači budú
informovaní o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk písomne.
13. Obhliadka miesta realizácie a náklady na ponuku
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi.

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium :
-

Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH
Dobrá skúsenosť a kvalitná práca dodávateľa

15. Ďalšie informácie
a/ spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: výber poverenou komisiou
b/ lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi
v lehote 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma a vyzve ho na podpis
Zmluvy o dielo. Neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.
c/ verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti
a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.
d/ verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie
zrušiť v prípade ak:
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve,
- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky,
- nebude predložená ani jedna ponuka.
e/ prílohy 1,2,3 sú zverejnené na https://www.prasice.sk/index.php/uradna-tabula alebo si ich

môžete elektronicky vyžiadať na adrese michal.glos@prasice.sk

V Prašiciach, dňa: 5.8.2020

-----------------------------------Erika Nemešová
starostka obce
Prílohy:
- Príloha č. 1 – Výkaz výmer
- Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií
- Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie

