Obec Veľký Biel
Obecný úrad , Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, okres Senec

Výzva na predkladanie cenových ponúk spracovaná
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnené niektorých zákonov
1. Identifikácia verejného obstarávania:
Názov:
Adresa:
Krajina:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Internetová adresa organizácie (URL):
Štatutárny orgán:
e-mail:
Kontaktná osoba zodpovedná za predmet zákazky,
za vysvetľovanie, za prevzatie ponúk:
Telefón:

Obec Veľký Biel
Železničná 76, 900 24 Veľký Biel
Slovenská republika
00 305 146
20 20 66 23 03
SK74 5600 0000 0018 0372 2001
www.velkybiel.eu
Anton Danter, starosta obce
sekretariat@velkybiel.eu
Anton Danter a Ing. Martina Konečná
02/45916221

Typ verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO.

2. Názov predmetu zákazky:
„Projektová dokumentácia rozšírenia existujúcej ČOV vo Veľkom Bieli zo 2200 EO na
5000 EO“.
Financovanie: vlastné zdroje
3. Popis:
Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na rozšírenie existujúcej ČOV vo
Veľkom Bieli z 2200 EO na 5000 EO pre stavebné povolenie a výber zhotoviteľa.
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka
Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
• 713 20000-7 – Inžinierske projektovanie
• 712 00000-0 – Architektonické a súvisiace služby
• 712 42000-6 – Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
4. Opis predmetu zákazky:
Existujúci stav
V obci Veľký Biel je v prevádzke čistiareň odpadových vôd od roku 2004 so systémom
čistenia odpadových vôd z časti vybudovaného kanalizačného systému. Existujúci stav
a technológia ČOV s ohľadom na systém čistenia je nevyhovujúca z dôvodu
rozširovania kanalizačnej siete na celé zastavané územie obce Veľký Biel.
Navrhované riešenie:
Rozšírenie existujúcej ČOV z 2000 ekvivalentných obyvateľov na 5000 ekvivalentných
obyvateľov.
V prílohe č. 1 je uvedená projektová dokumentácia existujúcej ČOV.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Objednávka alebo zmluvy
Tel./fax..: 02/ 45916 106, 45916 201, 45916 221, e-mail: sekretariat@velkybiel.eu

Obec Veľký Biel
Obecný úrad , Železničná 76, 900 24 Veľký Biel, okres Senec
6. Platobné podmienky:
Lehota splatnosti je 30 dní od doručenie faktúry formou bezhotovostného styku
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 31 720,- eur bez DPH
8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovil iba jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk, a to najnižšia
Celková cena SPOLU za dielo v EUR s DPH.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces bez zadania zákazky.
Verejný obstarávateľ zašle uchádzačom v súlade s § 55 zákona o verejnom
obstarávaní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a úspešného uchádzača vyzve
na poskytnutie súčinnosti pri podpise zmluvy.
9. Pokyny zostavenia ponuky:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
- Identifikačné údaje uchádzača
- Doklad o oprávnení dodávať predmet obstarávania
10. Rozdelenie predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky na časti.
11. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2019
12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk a otváranie ponúk
Ponuky je možné doručiť výlučne elektronicky na emailovú adresu
sekretariat@velkybiel.eu. Ponuky je potrebné predložiť v elektronickej podobe
najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej vo výzve na predkladanie ponúk. Do predmetu
emailu uviesť: „Projektová dokumentácia rozšírenia existujúcej ČOV vo Veľkom Bieli
zo 2200 EO na 5000 EO - SÚŤAŽ“
Ponuky musia byť predložené do 14.06.2019 do 09:00 hod.
Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť štatutárny orgán uchádzača alebo ním
splnomocnená osoba, ktorá sa na otváraní ponúk preukáže predmetným splnomocnením
a identifikačným dokladom (občiansky preukaz, cestovný pas,...)
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 14.06.2019 o 10:00 hod. Doručená ponuka
môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá
všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky
náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúka bola predložená v lehote
určenej vo výzve na predkladanie ponúk.
O výsledku hodnotenia budú uchádzači bezodkladne informovaní, a to najneskôr do 5
kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk.
Vo Veľkom Bieli 03.06.2019
Anton Danter
starosta
Príloha č. 1
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