OBEC JAMNÍK, č. 101, 053 22 Jamník

Výzva na predloženie ponuky
Obec Jamník, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 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
„Oprava krytu miestnej komunikácie Lešky II v obci Jamník par. č. 313/5“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
E-mail:
Internetová stránka:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Jamník
č. 101, 053 22 Jamník
Anton Petruška, starosta obce
00329215
2020717721
neplatca
053/ 449 21 14
obec@jamnik-spis.sk
www.jamnik-spis.sk
Prima banka Slovensko a.s.
SK80 5600 0000 0034 3863 4001

Kontaktná osoba poverená realizáciou verejného obstarávania: Anton Petruška
Adresa: Obec Jamník, 053 22 Jamník 101
Telefón: 0907 997 516
Elektronická pošta: obec@jamnik-spis.sk
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad, 053 22 Jamník 101
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Anton Petruška
4. Predmet obstarávania: uskutočnenie stavebných prác zmysle § 3 ods. 3 ZVO, s názvom :
„Oprava krytu miestnej komunikácie Lešky II par. č. 313/5 “.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo podľa § 536
zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Návrh zmluvných podmienok je prílohou č. 1 k
tejto výzve.
Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): predmetom zákazky sú
stavebné úpravy – miestna komunikácia /ďalej MK/ podľa bodu 4. tejto výzvy je značne
fyzicky opotrebovaná. Od výstavby tejto MK / v 80-tych. rokoch min.stor./ neboli na nej
prevedené žiadne väčšie rekonštrukčné práce. MK je v dĺžke 337 m, š. 7,0 m, ohraničená
betónovými cestnými obrubníkmi, časť obrubníkov bola počas výstavby splaškovej
kanalizácie a vodovodu odstránená a niektoré obrubníky sú značne poškodené, potrebné
doplnenie a výmena. Priamo v telese MK sú uložené potrubia dažďovej a splaškovej
kanalizácie, vodovodu, plynovodu s prípojkami k rodinným domom.
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Pred samotnou úpravou povrchu MK je nutné realizovať tieto práce:
- odkopávka a ostránenie zásypu rýhy po výstavbe splaškovej kanalizácie, vodovodu
a vodovodných prípojok/ zásyp štrkodrva čiastočne zemina/
- vysprávky rýhy po odkopávkach podľa potreby štrkodrvou a betónom asfaltovým so
zhutnením
- odstránenie nájazdov k rodinným domom /betón, asfalt/
- zriadenie nových uličných vpustí /4 ks/ s úpravou existujúcich, tak aby boli min. 6 ks
funkčných uličných vpústi pre odvádzanie dažďových vôd z MK
- výšková úprava kanalizačných poklopov, uličných vpústi a šupatkových poklopov
- doplnenie chýbajúcich a výmena poškodených cestných obrubníkov /po obhliadke
a dohhode so zodp. osobou investora/
- očistenie povrchu MK zametaním
- postrek afaltový spojovací
- betón asfaltový AC 11 hr. do 50 mm
- betón asfaltový AC 16 hr. do 60 mm
- vzčistenie a odstránenie vybúraných hmôt počas realizácie a ukončení prác na skládku
určenú investorom /cca. do 500 m/
- vytýčenie podzemných vedení zabezpečí investor
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 56.999,- EUR bez DPH.
7. Miesto dodania predmetu zákazky: intravilán obce Jamník, okres Spišská Nová Ves;
8. Lehoty alebo termín na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie
zmluvy: do 30 dní, (v zmysle ZoD) odo dňa uzatvorenia zmluvy a následného odovzdania
staveniska pre úspešného uchádzača – zhotoviteľa. /mesiac august 2018/
9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú súčasťou výzvy
10. Financovanie predmetu zákazky: z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
11. Lehota na predloženie ponuky: 13.07.2018 do 13:00 hod
12. Spôsob predloženia ponuky: poštou/ doručovateľskou službou alebo osobne na adresu podľa
bodu č. 2 tejto výzvy
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena, t. j. ponuková cena celkom
v EUR s DPH.
Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH. Poradie ostatných
ponúk sa určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena = nižšie poradové
miesto).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak najnižšia
ponuková cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
14. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej (listinnej) forme, na celý predmet zákazky, nie na
časti, v jednom originálnom vyhotovení. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť
variantné riešenia.
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom
jazyku). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty
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vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad
do štátneho jazyka.
Ponuka musí byť predložená v uzavretom nepriehľadnom obale/obálke s uvedením adresáta
(osoby zodpovednej za verejné obstarávanie), obchodného mena a sídla alebo miesta
podnikania uchádzača.
Označenie ponuky: „Súťaž – NEOTVÁRAŤ“ a heslo súťaže: „Oprava MK Jamník“
-

Požadujeme, 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 na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
b. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia).
c. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - ponuková cena
celkom v EUR s DPH – za takto predložený doklad sa dá považovať aj Krycí list
vyplneného Výkazu výmer - Rozpočtu.
d. Vyplnený Výkaz výmer – Rozpočet, ktorý je prílohou tejto výzvy.
Ocenenie každej položky predmetu zákazky je pre uchádzačov záväzné. Rozpočet
musí byť položkový, spracovaný v súlade s Výkazom výmer, ktorý je súčasťou
týchto súťažných podkladov.
Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky vo Výkaz výmer
(predmetné položky) odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k
znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác, záujemca
môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými) s
rovnakými alebo lepšími vlastnosťami. Takto nahradené položky Výkazu výmer
odporúčame farebne zviditeľniť.

15. Otváranie ponúk: 16.07.2018 o 16:00 hod., sídlo verejného obstarávateľa, Obec Jamník
16. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk bude neverejné a bude vykonané len vo vzťahu
k ponukám, ktoré boli doručené v lehote na predloženie ponuky (bod. 11 tejto výzvy).
Ponuky predložené po lehote na predloženie ponuky vráti uchádzačom späť neotvorené,
nebudú vyhodnotené.
17. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2018
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Anton Petruška – starosta obce
Jamník ;
Obec Jamník 053 22 Jamník 101,
tel. kontakt: +421 907 997 516, e-mail: obec@jamnik-spis.sk
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ upozorňuje že je nutná obhliadka predmetu zákazky pred
vypracovaním cenovej ponuky
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Verejný obstarávateľ bude požadovať predloženie návrhu Zmluvy o dielo s neoddeliteľnými
prílohami až od úspešného uchádzača.
Vopred vám ďakujeme za predloženie ponuky
S úctou

V Jamníku 21.06.2018
..........................................................
Anton Petruška, starosta obce
Prílohy:
Príloha č.1 – zadanie na vyplnenie a ocenenie predmetu zákazky
Príloha č. 2 – výkres Situácia
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