
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Rekonštrukcia ul. Trenčianskej - napojenie z ulice Duklianskej

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Mesto Nováky

IČO 00318361

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Námestie SNP 349/10, 97271 Nováky, SK

Kontaktná osoba Ing. Vladimíra Trojanová, +421 915 703 543, vladimira.trojanova@novaky.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 72702,77 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: Bližšie upresnené v návrhu zmluvných podmienok (najneskôr do 31.12.2019)

Lehota na predkladanie
ponúk: do 30.9.2019 do 10:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?d73EShn5hNapmK1UJPDh15w
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Rekonštrukcia ul. Trenčianskej - napojenie z ulice Duklianskej

Realizácia ulice Trenčianskej pozostáva z dvoch projektových dokumentácií:
- Projektovú dokumentáciu tvorí Vodozádržné opatrenie Trenčianska ulica
Dokumentácia rieši odvodenie dažďových vôd cez povrch vozovky do rieky Nitry spracovaná je Ing. Fircovou. Pripojenie kanalizácie medzi
poslednou šachtou a výpustným otvorom do rieky Nitry bolo zrealizované v rámci projektu z Nórskych fondov (protipovodňové opatrenia).
Dodávateľ realizuje ostatné dve šachty a realizuje ležaté potrubie na základe predloženej dokumentácie a výškových vzťahov. Realizuje
rozmedzie medzi Šachtami S1 a SJ.
Z nórskych fondov je realizovaná dažďová kanalizácia po šachtu S1. Vo výkaze výmer sú ale uvedené 2 šachty pre dažďovú kanalizáciu a
pôvodne v projekte zakreslená šachta S1 nahrádza v realizácii šachtu Sj ( jestvujúca šachta) nakoľko napojenie z technického dôvodu na
pôvodnú šachtu nie je možné. Preto sa 2 metre od šachty vybuduje šachta S1.
- Druhú dokumentáciu tvorí projekt Ing. Hagaru zameraný na Rekonštrukciu povrchov Ulice Trenčianskej a napojenia na odvod dažďových
vôd cez povrch novej vozovky cez uličné vpuste. 

V zmysle požiadavky investora je potrebné aby zhotoviteľ zosúladil pri realizácii technické prepojenie jednotlivých častí stavebných
objektov. Realizovať dielo v súlade s platnými STN, a dodržaním technologických postupov.

Upozornenie 1:
Presný rozsah prác z hľadiska využitia existujúcich vrstiev pre novú skladbu cesty musí určiť stavebný dozor investora pri výstavbe
kanalizácie (v zmysle Sprievodnej správy PD). Vzhľadom k uvedenému a vzhľadom k zmene rúry dažďovej kanalizácie na korungovanú je
predpoklad úpravy predloženého výkazu výmer a tým aj celkového rozpočtu na stavebné práce smerom nadol. Osobitne k pôvodnej
projektovej dokumentácii predloženej v plnom rozsahu je priložený nový výkres uloženia korungovanej rúry z roku 2019 z vyššie uvedených
dôvodov.

Upozornenie 2:
Vo všetkých materiáloch PD dažďovej kanalizácie (vrátane technickej správy) sa výraz betónová rúra nahrádza výrazom korungovaná
rúra.

2. Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 72702,77 EUR.
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3. Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

4 Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

5. Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so zamestnancom obce (tel. kontakt
+421 915 703 543), obhliadka miesta je zo strany verejného obstarávateľa odporúčaná z dôvodu správneho nacenenenia diela.

6. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet, priložil ako prílohu aj
nasledovné dokumenty:
A) doklad o oprávnení poskytovať práce – originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu.
B) "výkaz-výmer" (v prílohe 2 súbory) s nacenenými jednotlivými položkami.
C) čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
D) vyplnený návrh zmluvy o dielo.
E) Referenčný list o zrealizovaných zákazkách s podobným predmetom plnenia ako je ten, ktorý sa obstaráva v hodnote plnenia najmenej
72702,77 ,- EUR bez DPH za posledných 60 mesiacov. Minimálne náležitosti referenčného listu:
- Názov objednávateľa
- Názov zákazky
- Cena za dielo
- Dátum ukončenia stavebných prác
- Kontaktná osoba objednávateľa (tel. číslo)
Uchádzač, ktorého referencie sa nachádzajú v informačnom systéme Evidencií vedenom Úradom pre verejné obstarávanie dokladuje
splnenie podmienky účasti konkrétnym odkazom na stránku.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.

7. Verejný obstarávateľ má pre zákazku vyhradených - nie je stanovené.

8. Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH). V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude
posudzovaná cena celkom. 

9. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky. Variantné
riešenie sa nepovoľuje.

10. Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.10.2019

11. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo.
V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy
odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.

12. Miesto dodania: katastrálne územie v meste Nováky

13. Termín dodania:
Termín odovzdania / prevzatia staveniska: do 5 dní po účinnosti Zmluvy
Termín začatia prác: do 7 dní od prevzatia staveniska 
Termín ukončenia prác: do 70 dní od začatia prác
Termín odovzdania diela: do 7 dní od ukončenia prác

Zrealizovanie a odovzdanie diela musí byť ukončené do 31.12.2019.

14. Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy (resp. chýbajúce dokumenty nebudú doplnené ani na základe
Žiadosti o doplnenie), nebudú zaradené do hodnotenia ponúk podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. 
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s bodom 3, 6, 9 Výzvy, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude
ponuka uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu. 

15. Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a
prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku,
avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

16. Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

17. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do
30 dní po obdržaní. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky. Bližšie informácie ku fakturácii sú súčasťou návrhu
Zmluvy o Dielo.

18. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk, v prípade ak pred uplynutím lehoty nebudú
predložené aspoň 2 cenové ponuky na zákazku.

19. Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.

20. Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
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záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

21. Uchádzač je povinný skontrolovať si povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (aktuálne platné limity: v prípade
jednorázového plnenia ide o limit nad 100.000 eur, v prípade opakujúceho sa plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad 250.000 eur, limity
sa posudzujú vrátane DPH).

22. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

Dažďová kanalizácia 1,000 celkom

Rozpis prác je definovaný - Výkaz-výmer : čistý ROZPOČET_Trenčianska _PVC potrubie.xlsx a priloženou projektovou
dokumentáciou.
Uvedené informácie sú pre uchádzačov záväzné.

Odporúčame povinnosť obhliadky v teréne, z dôvodu zrealizovanej časti dažďovej kanalizácie v rámci projektu protipovodňových
opatrení. Ohľadne uvedeného je zrealizovaný zápis z kontrolného dňa, riešil sa problém s výškami dažďovej kanalizácie a výustneho
objektu.

2

Oprava Trenčianskej ulice 1,000 celkom

Rozpis prác je definovanýVýkaz-výmer : Rozpočet- Trenčianska ulica-aktualizácia_výkaz výmer.xlsx a priloženou projektovou
dokumentáciou.
Uvedené informácie sú pre uchádzačov záväzné.

Odporúčame povinnosť obhliadky v teréne, z dôvodu zrealizovanej časti dažďovej kanalizácie v rámci projektu protipovodňových
opatrení. Ohľadne uvedeného je zrealizovaný zápis z kontrolného dňa, riešil sa problém s výškami dažďovej kanalizácie a výustneho
objektu.

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO.docx Iné 23.9.2019 18,7 kB

Dažďová kanalizácia.zip Iné 23.9.2019 1,4 MB

Rekonštrukcia ulice.zip Iné 23.9.2019 1,9 MB

čistý ROZPOČET_Trenčianska _PVC potrubie.xls Iné 23.9.2019 94 kB

mapa.pdf Iné 23.9.2019 547,1 kB

ZoD Trenčianska final do súťaže.doc Iné 25.9.2019 14:46 167 kB

Rozpočet- Trenčianska ulica-aktualizácia_výkaz výmer.xlsx Iné 25.9.2019 14:50 22,7 kB
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