Určenie predpokladanej hodnoty zákazky - § 6 ZVO 343/2015 Z.z.

Výzva na súťaž
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
Predmet zákazky:
“ Revitalizácia parkových úprav v centrálnej časti obce Dargov“
Pracovný názov/opis požadovanej stavebno-technickej činnosti: Úprava verejných priestranstiev,
vytvorenie trávnatých plôch, prístupového chodníka, výsadba živého plota, kvetinová výsadba
a osadenie lavičiek. Bližšie špecifikované v Prílohe č.1 - Výkaz výmer riešeného územia obce.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obstarávateľ:
Obec Dargov
Sídlo:
Obecný úrad Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Bačkov
Štatutárny zástupca:
Ján Kiš , starosta obce
IČO:
00 331 481
Kontaktné údaje:
056/6782820, 0905964248// e-mail: dargov.mb@centrum.sk
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená odborným posúdením miesta revitalizácie verejného
priestranstva a stanovením predbežnej ceny ocenením výkazu výmer cenárom z odboru stavebníctvo.
Predpokladaná hodnota zákazky činí: 4.894,17 Eur bez DPH (5.873,00 € s DPH) za vykonanie
stavebných prác a dodávku mobiliáru.
Vzhľadom k tomu, že PHZ – predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančné hodnoty pre
podlimitné zákazky v zmysle § 5 ods.3 písm. f), pri zadávaní tejto zákazky bude verejný obstarávateľ
postupovať v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V znení vyššie uvedeného zodpovedný zástupca verejného obstarávateľa zverejňuje nasledovné
oznámenie o zákazkách podľa §117 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní:

Zverejnenie zadávania zákazky
Obec Dargov, Obecný úrad Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Bačkov, ako verejný obstarávateľ
„zverejňuje“ v zmysle § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov,
zadávanie zákazky a týmto prijíma cenové ponuky v lehote určenej pre zadávanie zákazky
v nasledovnom znení:
Názov zákazky
- druh zákazky
Postup
zabezpečovania

Skrátený opis
predmetu zákazky

Revitalizácia
verejných
priestranstiev
- stavebné práce
§117 ZVO

Revitalizácia parkových
úprav v centrálnej časti
obce Dargov

Dátum
zverejnenia
oznámenia

Lehota na
predloženie
ponuky

Termín
zadávania
zákazky
Objednávka

26.04.2016

3.05.2016

Zverejnené*

* http://www.dargov.net/obec-1/uradna-tabula-1/povinne-zverejnovanie/verejne-obstaravanie/
P.S.: Dodatok k zmluve je prípustný do výšky 15 % pokiaľ by potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré sa
nemohli predvídať pred zahájením rekonštrukčných prác. (§18 ods. 3 písm. a) ZVO 343/2015 Z.z.)

V Dargove, dňa 26.04.2016
...............................................................
Ján Kiš , starosta obce
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Obec Dargov
Obecný úrad Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61 Bačkov
Tel.:

056/6782820, 0905964248

E-mail.: dargov.mb@centrum.sk

Adresát:
Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
/2016/StP

Vybavuje / linka
Kiš/0905 964 248

Dargov
26.04.2016

Vec: Výzva na predloženie ponuky do súťaže
V súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení si
dovoľujem Vás požiadať o predloženie ponuky na zabezpečenie stavebných prác na predmet zákazky so
skráteným názvom:
„Revitalizácia parkových úprav v centrálnej časti obce Dargov“
– stavebná práca, výber dodávateľa.
V prílohe Vám zasielame Výzvu na súťaž, ktorej obsah predstavuje súťažné podklady.
V prípade, že sa rozhodnete o účasť vo vyhlásenej súťaži postupujte v zmysle pokynov elektronickej
a písomnej komunikácie.
Pre výber zmluvného partnera je použitý postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117
ods.1 cit. Zákona o verejnom obstarávaní, tak aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky
boli primerané jeho kvalite a cene.
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú ponuku na
požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.
Lehota na predloženie ponuky: 3.05.2016 do 10:00 hod.
Adresa predloženia ponuky:
Kontaktná osoba pre VO:
Ján Kiš, starosta obce
Telefón:
+421/905 964 248
E-mail:
dargov.mb@centrum.sk
Prílohy: Výzva na súťaž
Výkaz – výmer pre ocenenie predmetu zákazky
Návrh na plnenie kritéria – formularizovaný vzor
Poučenie: ponuku je potrebné predložiť v písomnej podobe na vyššie uvedenú adresu , najneskôr do
uplynutia lehoty na predloženie ponúk t.j. do 03.05.2016 do 10:00 hod. Zmluvný vzťah bude riešený
záväznou objednávkou vyhlasovateľa súťaže v prospech úspešného uchádzača.
Tešíme sa na spoluprácu.
S pozdravom

...............................................................
Ján Kiš, starosta obce
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Príloha č.1 - Výkaz výmer – návrh na ocenenie - rozpočet dodávateľa
Výkaz výmer v tejto súťaži predstavuje stručný prehľad položiek predmetu zákazky pre ocenenie
stavebného diela uchádzačom zhrnutých do položiek predkladaného rozpočtu na vyhodnotenie cenovej
ponuky podľa kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

Názov predmetu zákazky: „Revitalizácia parkových úprav v centrálnej časti obce Dargov“
Rozsah činnosti požadovaných stavebných prác a dodávky materiálu – výkaz výmer
Merná
jednotka

Množstvo

Odkopávky nezapažených hornín
triedy d do 100 m3

m3

32,8

Spevnenie komunikácií so zhutnením hr. 50 mm

m2

212

Podklad zo štrkodrvy hr. 10 cm

m2

212

Materiál: Štrkodrva (frakcia 15-45 mm)

ton

60

Zhotovenie cestných obrubníkov

m

234

Obrubník cestný výška 20 cm

m

234

2

700

2

700

2

m

700

Hĺbenie jám bez VP do 0,05 m

ks

233

Výsadba drevín s balom so zaliatím do 100 mm

ks

233

Položka výkazu výmer

Plošná úprava terénu

m

Obrobenie pôdy frézovaním

m

Uhrabanie pôdy
3

Založenie záhonu s urovnaním terénu

2

61

2

61

Výsev trávneho osiva

2

m

635

Carpinus betulus

ks

233

Prvky drobnej architektúry - lavičky

ks

7

Osivo pre kvetnatú lúku (2 kg v balení)

ks

4

Búracie práce – odstránenie plota, bet. základ

m

55

m

Výsev kvetnatej lúky

m

Cena za
jednotku

Cena
celkom

-Ø-

-Ø-

Spolu:
DPH: 20 %
Cena celkom s DPH: (v eur):
Cena spolu za dielo slovom:
Rozšírenie výkazu výmer o položky v prípade práce naviac – ak je to aktuálne:
Položka výkazu výmer

Merná
jednotka

Množstvo

Jednotková
cena

Cena
celkom

V .............................. dňa ..............
..................................
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby
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Výkaz výmer – technická špecifikácia predmetov obstarávania:
P.1 - Prvky drobnej architektúry - Lavička parková:
Kvalitná lavička 210 x 520 x 50 cm .
Vyrobená ako robustná drevená konštrukcia z
kvalitného smrekového dreva v tmavohnedej
impregnácií.
Vhodná pre verejné priestranstva.
(Príloha: konštrukčný výkres č. 07)
Podmienky dodania:
1. Uchádzač môže predložiť ekvivalentné riešenie.
2. Uchádzač predkladá v ponuke opis a obrázok ekvivalentného riešenia lavičky.
3. O kvalite a kvantite ekvivalentného riešenia rozhoduje verejný obstarávateľ.
Podmienky účasti uchádzačov a požiadavky verejného obstarávateľa na dodávateľa stavby:
Podmienky účasti uchádzačov podľa nZVO – 343/2015 Z.z.
§ 32 Osobné postavenie
§ 33 Finančné a ekonomické
postavenie
§ 34 Technická spôsobilosť
alebo odborná
spôsobilosť

Splnil

e) predložiť doklad o oprávnenosti uskutočňovať
stavebné práce ( výpis z OR, ŽR)
Nepožaduje sa
e) predložiť min. jednu referenciu podobnej stavby
za obdobie predchádzajúcich päť rokov
( Kontaktné údaje na objednávateľa za účelom
overenie spoľahlivosti dodávky)

Zoznam dokladov ktoré predkladá uchádzač vo svojej ponuke:
1. Dokument označovaný ako Príloha č.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk - ocenený
2. Dokument označovaný ako Príloha č.2 tejto výzvy na predkladanie ponúk - vyplnený
3. Dokument označovaný ako Výpis z registra podnikateľskej činnosti predkladateľa ponuky

V Dargove, dňa: 26.04.2016
___________________________
Ján Kiš, starosta
vyhlasovateľ verejného obstarávania
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P.1 - Prvky drobnej architektúry - Lavička parková: Technická špecifikácia lavičky, rozmery a detaily osadenia

Obrázok: Konštrukčný výkres výroby a osadenia parkovej lavičky
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Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií
Verejný obstarávateľ:

Obec Dargov, Obecný úrad Dargov, Dubčekova 227/4, 076 61

Názov predmetu zákazky:

Revitalizácia parkových úprav v centrálnej časti obce Dargov

Návrh na plnenie kritérií
údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní obálok s ponukami v súlade s § 41 ods. 3 ZVO
VEREJNÁ SÚŤAŽ - STAVEBNÉ PRÁCE
„Revitalizácia parkových úprav v centrálnej časti obce Dargov“
Vypracoval (meno a priezvisko):
Dátum:
Názov firmy / organizácie:
Adresa:
IČO:
IČ DPH:
Platca DPH:
Tel. kontaktnej osoby:
e-mail:
Mobil. tel.:
Kritérium č. 1:
P.č.
1.
2.

Celková cena v Eur za dodávku predmetu zákazky ako celku:

Stavebný objekt
Stavebné práce – ocenenie výkazu výmer –
revitalizácia celkom (bez lavičiek!)
Dodávka a osadenie parkových lavičiek – 7 ks

3.

Cena spolu:

Cena s DPH

Cena bez DPH

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

Poznámka: Úspešnou ponukou je najnižšia cena s DPH

Kritérium č. 2:
P.č.
1.

Stavebné dielo bez rozlíšenia stavebných objektov
Lehota výstavby - čas potrebný na zhotovenie
diela v dňoch od doručenia objednávky:

Kritérium č. 3:
P.č.
1.

Lehota výstavby/montáže uvedená v celých kalendárnych dňoch:
Počet kalendárnych dní
.................. pracovných dní

Lehota nástupu/zahájenia výstavby/montáže uvedená v kalendárnych dňoch:

Stavebné dielo bez rozlíšenia stavebných objektov
Lehota nástupu na realizáciu zákazky v dňoch od
doručenia objednávky:

Počet kalendárnych dní
.................. pracovných dní

Ucelenosť ponuky:
1. Súčasťou ponuky je ocenený výkaz – výmer dodaný v papierovej podobe.
Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:
..........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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Spôsob vyhodnotenia ponúk uchádzačov
Kritéria na hodnotenie ponúk §44 ZVO:
Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil kritéria:
a) najlepšieho pomeru ceny a kvality:
i1) Cena: BCA =

[(cenamin / cenanávrh) * (bodymax)] - za celý predmet zákazky podľa ocenenia fakturačných
položiek. Max. počet bodov – 80.

i2) Lehota: BLA = [(lehotamin / lehotanávrh) * (bodymax)] - realizovateľná lehota výstavby Maximálny
počet bodov – 10.

i3) Lehota: BLB = [(lehotamin / lehotanávrh) * (bodymax)] - doba nástupu na realizáciu zákazky po
doručení objednávky. Maximálny počet bodov – 10.

Kritériom č.1 je – najnižšia cena s DPH za komplexnú dodávku . . . – váha kritéria 80 bodov
Kritériom č.2 je – najkratšia lehota výstavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – váha kritéria 10 bodov
Kritériom č.3 je – najkratšia doba nástupu na realizáciu zákazky . . . – váha kritéria 10 bodov
Zoznam uchádzačov a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Por.
číslo

Podmienky účasti podľa ZVO

Obchodné meno uchádzača,
sídlo alebo miesto podnikania

1.

Dodávateľ A:

2.

Dodávateľ B:

3.

Dodávateľ C:

4.

Dodávateľ D:

5.

Dodávateľ E:

§ 32

§ 33

§ 34

Vysvetlenie použitých skratiek pre vyhodnotenie podmienok účasti:
S – Splnil podmienky účasti, N – nesplnil podmienky účasti, ZVO – zákon o verejnom obstarávaní

Vyhodnotenie predložených ponúk podľa návrhu na plnenie požadovaného kritéria:
Návrh na plnenie kritéria

Por.
číslo

Označenie uchádzača

1.

Dodávateľ A:

2.

Dodávateľ B:

3.

Dodávateľ C:

4.

Dodávateľ D:

5.

Dodávateľ E:

Kritérium č. 1

Kritérium č. 2

Kritérium č. 3

Poradie
ponúk

V Dargove, dňa: 26.04.2016
___________________________
Ján Kiš, starosta
vyhlasovateľ verejného obstarávania
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