Výzva na predkladanie ponúk
zákazka
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na uskutočnenie stavebných prác „Kanalizácia Veľký Biel 2.etapa -Tlaková
kanalizácia- TK3 Kostolná“
1) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) – OBEC
Názov:

Obec Veľký Biel

Sídlo:

Železničná 76, 900 24 Veľký Biel

Zastúpený:

Anton Danter, starosta

IČO:

00 305 146

DIČ:

2020662303

Kontaktná osoba pre

Adriana Masárová, na základe poverenia

verejné obstarávanie:

ADAMAS COMPANY, s.r.o., F. Kazinczyho 1258/5,
925 21 Sládkovičovo, IČO: 52 537 951

Tel.:

0948 379 990

e-mail:

masarova.adriana@gmail.com

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či
poplatkov na internetovej adrese (URL):
https://www.velkybiel.eu/samosprava/verejne-obstaravanie/verejneobstaravanie/zakazky.html
2)Názov predmetu zákazky
Kanalizácia Veľký Biel 2.etapa -Tlaková kanalizácia- TK3 Kostolná
3) Hlavný kód CPV:
45231400-6 stavebné práce na stavbe kanalizácie
4) Druh zákazky:
Stavebné práce
5) Miesto dodania predmetu zákazky:
obec Veľký Biel, ulica Kostolná
6) Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v rozšírení
gravitačnej kanalizácie obce Veľký Biel systémom tlakovej kanalizácie. Tá umožňuje
postupnú realizáciu prác po jednotlivých vetvách tlakovej kanalizácie, podľa

finančného krytia verejného obstarávateľa. Predmetom verejného obstarávania je
Tlaková kanalizácia vetva TK3 – Kostolná ulica. Do vetvy TK3 budú zaústené
prípojky od čerpacích šachiet (zberných komôr), ktoré budú osadené na jednotlivých
nehnuteľnostiach v druhej časti Kostolnej ulice. Začiatok navrhovanej vetvy TK3 bude
v koncovej šachte Š96. Bližší opis zákazky je vymedzený v dokumente „Projektová
dokumentácia“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy a v dokumente „Výkaz výmer“,
ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter predmetu zákazky umožňuje záujemcom
vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác. V prípade záujmu záujemcu
je možné vykonať obhliadku miesta, po predchádzajúcom ohlásení u kontaktnej
osoby: Anton Danter- starosta, kontakt: 0911 446865
7) Predpokladaná hodnota zákazky:
70 068,12 EUR bez DPH
8) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR.
Uchádzač vyplní prílohu č. 3 – Návrh na plnenie kritérií.
9) Obchodné podmienky
Zmluva o dielo tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.
10) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Podľa podmienok uvedených v Zmluve o dielo.
11) Podmienky účasti/požiadavky na spôsobilosť realizovať predmet zákazky
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto predloží doklad o oprávnení
uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky- výpis
z obchodného registra alebo živnostenského registra.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : NIE, uchádzač predloží ponuku na celok v
súlade s opisom predmetu zákazky a v súlade so zadaním.
12) Použitie elektronickej aukcie:
NIE
Táto zákazka sa nezadáva prostredníctvom elektronického trhoviska nakoľko sa
nejedná o bežne dostupné práce v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení
ale o špecifické práce , vychádzajúci z konkrétnych požiadaviek objednávateľa a z
konkrétneho miesta realizácie a nie je možné ich všeobecne špecifikovať.
13) Lehota na predkladanie ponúk:
a) 12.2.2020 do 11:00 hod.

b) ponuky je možné doručiť výlučne elektronicky na emailovú adresu kontaktnej
osoby- masarova.adriana@gmail.com. Ponuky je potrebné predložiť v elektronickej
podobe vo formáte PDF najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej vo výzve na
predkladanie ponúk. Do predmetu emailu uviesť: „SÚŤAŽ- Kanalizácia Veľký Biel
2.etapa -Tlaková kanalizácia- TK3 Kostolná“
c) akceptovaná bude ponuka uchádzača, ktorý predloží najnižšiu ponukovú cenu na
predmet zákazky.
14) Spôsob záväzku:
Zmluva o dielo. K podpisu Zmluvy na predmet zákazky bude vyzvaný úspešný
uchádzač po vyhodnotení ponúk, po zaslaní oznámenia o výsledku vyhodnotenia
ponúk.
15) Lehota viazanosti ponúk
Do 31.8.2020
16) Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať naskenované nasledovné doklady:
16.1 výpis s obchodného registra alebo živnostenského registra
16.2 vyplnený návrh na plnenie jednotlivých kritérií určených verejným
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk ( príloha č. 3 tejto výzvy),
16.3 vyplnený výkaz výmer ( príloha č.2 tejto výzvy),
Vypracovala:
Adriana Masárová
poverená osoba

Dátum spracovania: 4.2.2020
Prílohy tejto výzvy:
Príloha č. 1 Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 Výkaz výmer
Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 4 Návrh Zmluvy o dielo

