Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: IBV Za obecným úradom 2. etapa – SO Miestne komunikácie –
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Radimov
IČO 00309893

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Radimov 44, 908 47 Radimov, SK
Kontaktná osoba Kristína Biskupičová, +421911 083 938, starosta@radimov.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: 165307,79 € bez DPH
Predpokl. obdobie 7-9/2020
realizácie:
Lehota na predkladanie do 15.6.2020 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?cbddSTKX7MLdaB52xpqBahQ
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.
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Opis zákazky
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce

Popis stavebno-technického riešenia:
Zákazka spočíva z realizácie miestnych komunikácií v členení :
Vetva „ A“ začína napojením na jestvujúcu MK pri obecnom úrade. Napojenie sa zriadi s polomerom oblúkov 8,0m. Cesta vedie priamym
úsekom 13,34 m po P2, kde pokračuje oblúkom vľavo s polomerom 53,50 m v dĺžke 26,28 m. Následne sa trasa odkláňa vpravo a
pokračuje v oblúku s polomerom 241,22 m v dĺžke 20,39 m až po KU.
Vetva „ A“ je navrhnutá ako dvojpruhová celkovej šírky 7,0 m, jazdne pruhy šírky 2x3,50 m. Komunikácia bude obojsmerná kategórie MO
8/30. Cesta je vymedzená betónovými obrubníkmi.
Celková dĺžka komunikácie vetvy „ A“ je 60,0 m a šírka 7,0 m.
Vetva „ B“ sa na začiatku úseku napája na vetvu „A“. Od ZU vedie ľavostranným oblúkom s polomerom 91,84 m v dĺžke 164,61 m po profil
P9, kde sa odkláňa vpravo a pokračuje v oblúku s polomerom 238,0 m v dĺžke 57,62 m až po koniec úseku.
Vetva „ B“ je navrhnutá ako dvojpruhová celkovej šírky 6,0 m, jazdne pruhy šírky 2x3,0 m. Komunikácia bude obojsmerná kategórie MO
7/30. Cesta je vymedzená betónovými obrubníkmi.
Celková dĺžka komunikácie vetvy „ B“ je 222,23,0 m a šírka 6,0 m.
Vetva „ C “ sa napája vpravo na vetvu „B“ polomermi R=7,0 m. Od začiatku úseku po profil P3 ma trasa priamy smer dĺžky 25,57 m. Ďalej
sa trasa odkláňa vpravo a oblúkom s polomerom R=115,50 m v dĺžke 43,89 m pokračuje až po koniec úseku.
Vetva „ C“ je navrhnutá ako dvojpruhová celkovej šírky 5,0 m, jazdne pruhy šírky 2x2,50 m. Komunikácia bude obojsmerná kategórie MO
6/30. Cesta je vymedzená betónovými obrubníkmi.
Celková dĺžka komunikácie vetvy „ C“ je 69,46 m a šírka 5,0 m.
Vetva „ D “ sa napája vľavo na vetvu „B“ polomermi R=7,0 m. Od začiatku až po koniec úseku trasa vedie v oblúku s polomerom 129,50 m
v dĺžke 31,50 m. Výškovo sa niveleta napojí na vetvu „B“.
Vetva „ D“ je navrhnutá ako dvojpruhová celkovej šírky 6,0 m, jazdne pruhy šírky 2x3,0 m. Komunikácia bude obojsmerná kategórie MO
7/30. Cesta je vymedzená betónovými obrubníkmi.
Celková dĺžka komunikácie vetvy „ D“ je 31,5 m a šírka 6,0 m.
Vetva „ E “ sa napája vpravo na vetvu „B“ polomermi R=7,0 m. Od začiatku až po koniec úseku trasa vedie v oblúku s polomerom 122,00
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m v dĺžke 50,53 m. Výškovo sa niveleta napojí na vetvu „B“.
Vetva „ E“ je navrhnutá ako dvojpruhová celkovej šírky 6,0 m, jazdne pruhy šírky 2x3,0 m. Komunikácia bude obojsmerná kategórie MO
7/30. Cesta je vymedzená betónovými obrubníkmi.
Celková dĺžka komunikácie vetvy „ E“ je 50,53 m a šírka 6,0 m.
Skladba komunikácií :
- Geotextília – Fibertex F55
- štrkodrvina ŠD, frakcia 31,5 hr. 200 mm
- mechanicky spevnené kamenivo , frakcie 32 – 63 mm, hrúbky 180 mm
Na obrúbenie cesty sa použijú rovne betónové cestné obrubníky 15x25x100, ktoré sa osádzajú do betónového lôžka (C 12/15) hr. 100 mm.
Obrubníky sú zapustene na úroveň krytu komunikácii.
Podrobný opis predmetu zákazky je spracovaný v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou spoločnosťou : Ing. Július Jahelka –
JALLA, Štefánikovo námestie 599, 908 48 Kopčany.Štefánikovo námestie 599, 9084
3.Miesto uskutočnenia prác : obec Radimov, katastrálne územie Radimov, parc. č. 135/1, 16/3,
16/2,16/6,1040/15, 1040/35,1040/37, 1040/40, 1040/53
okres Skalica, kraj : Trnava
Termín realizácie : 3 mesiace
predpoklad zahájenia prác : 07 /2020
ukončenie prác : 09/2020
4. Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ bude financovať predmet zákazky z vlastných zdrojov – rozpočet obce 2020.
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky ani zálohové platby. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku
mesačne na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených prác .
Splatnosť faktúr do 30 dní po doručení a odsúhlasení faktúry.
5. Podmienky účasti:
doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce/dodávať tovary uvedené v predmete tohto verejného
obstarávania,
doklad v zmysle § 32 ods.1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v platnom znení – uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu –
doloženým čestným vyhlásením.
čestné vyhlásenie uchádzača , že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom
znení.
6. Obsah ponuky :
titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých predkladaných dokumentov, identifikačné údaje uchádzača
(Príloha č. 1): obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania, s kontaktným miestom (telefón, e-mail, fax), podpísaný
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov uchádzač vyhotoví doklad „Identifikačné údaje
uchádzača“, v ktorom uvedie identifikačné údaje za každého člena skupiny. Tento musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny a opečiatkovaný pečiatkou každého člena skupiny
návrh uchádzača na plnenie kritéria podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača ( podľa prílohy č.2 )
písomné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami určenými
verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk a akceptuje v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v tejto
výzve. Písomné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokumentov a údajov uvedených v ponuke podpísané štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané štatutárnym
zástupcom každého člena skupiny alebo osobou oprávnenou konať za člena skupiny ( podľa prílohy č.3 a prílohy č. 4 )
doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U
právnických osôb – výpis z obchodného registra, u fyzických osôb – výpis zo živnostenského registra.
čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a čestné vyhlásenie uchádzača , že u neho neexistuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení, ( podľa prílohy č.5)
podpísaný návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení vrátane oceneného výkazu, ktorý je súčasťou tejto výzvy , s uvedením návrhu
uchádzača na plnenie kritéria, t.j. ceny uchádzača ( podľa prílohy č.6)
7. Administratívne informácie
Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky sa prijímajú v termíne do 15. júna 2020 do 12:00 hod. osobne alebo poštou na adresu: Obecný úrad Radimov, 908 47 Radimov v
uzatvorenej obálke s označením :
„ MIESTNE KOMUNIKÁCIE “ .
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa : 15. júna 2020 o 14:00 hod. na adrese verejného obstarávateľa – zasadačka úradu.
8. Jazyk ponuky
Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku.
Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v € s presnosťou na dve desatinné miesta.
Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:
- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- Cena DPH
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
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9. Vysvetlenie ponuky
Vysvetľovanie mimoriadne nízkej ponuky
Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže
písomne požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí
doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe najnižšej ceny .
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:
Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov uvedených v jednotlivých
ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s DPH .
Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s
DPH , ako tretí v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží tretiu najnižšiu cenu za predmet zákazky vyjadrenú v EUR s
DPH .
Úspešnému uchádzačovi bude oznámené , že sa jeho ponuka prijíma a súčasne bude vyzvaný na podanie návrhu Zmluvy v súlade s
ponukou. Neúspešnému uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky s uvedením identifikácie úspešného
uchádzača a informáciu o výhodách ponuky úspešného uchádzača.
11. Ostatné:
Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom
znáša v plnej miere uchádzač.
Uchádzač berie na vedomie , že zmluva, ktorej predmetom bude táto zákazka je sprístupnená v zmysle zákona na webovom sídle
verejného obstarávateľa
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
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.
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich
vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby elektronickou poštou na adrese: maria.vyletova@senica.sk.
Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne
oznámi všetkým známym záujemcom najneskôr 3 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk

Položky zákazky
P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

IBV Za obecným úradom 2. etapa – SO Miestne komunikácie –

2805,500 m2

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

Prílohy k zákazke

Typ

Dátum

Veľkosť

prílohy k výzve.rtf

Iné

10.6.2020

222,5 kB

2_SITUÁCIA.pdf

Iné

10.6.2020

2,2 MB

Zadanie IBV Radimov II. etapa - SO-MK 05-2020.xls

Iné

10.6.2020

84 kB
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