
Protokol o zákazke č.6228

Názov zákazky: Vstupné chodníky na cintorín

Interné číslo zákazky: 05_2020

Zverejnená: 3.8.2020

Ukončená: 10.8.2020

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 08-09/2020

Lehota na predkladanie
ponúk: 7.8.2020 12:00

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Typ produktu: TENDERnet PROFI

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Zadávateľ

Firma Obec Naháč

IČO / DIČ / IČDPH: 00312797 / 2021175662 / neplatca DPH

Adresa Naháč 84, 919 06 Naháč, SK

Kontaktná osoba PhDr. David Ivanovič PhD, +421918 748 330, starosta.nahac@gmail.com

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: "Vstupné chodníky na cintorín"

2. 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. 

3. 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 preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov,
ktoré predloží spolu s ponukou. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

4. Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s
kontaktnou osobou verejného obstarávateľa. Kontaktné údaje:
Meno: David Ivanovič
Telefonický kontakt : 0918748330
Emailový kontakt : starosta.nahac@gmail.com

5. 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) 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) V prípade predloženia ekvivalentnej ponuky v zmysle bodu 3. doklady preukazujúce ekvivalentnosť.

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

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

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

8. Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 11/2020.

9. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo.
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Opis zákazky

9. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo.

10. Miesto dodania: katastrálne územie v obci Naháč.

11. Termín dodania: Realizácia 08/2020-09/2020.

12. Ponuky, ktoré nebudú predložené v súlade s bodom 2, 5, 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 2,5 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. 

13. 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.

14. Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

15. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe
vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po prevzatí diela a následnej fakturácie. Verejný
obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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).

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

21.Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu
zákazky, verejný obstarávateľ môže písomne alebo elektronicky formou emailu požiadať uchádzača o
poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí
doručiť odôvodnenie nízkej ponuky.
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.

22. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 7.8. 2020 do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde
uchádzačom formou emailu do 11.8.2020 do 12:00 hod.

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1 Zemné práce (podľa výkazu výmer) 1,000 kpl 2046,85 € 2070,80 €

2 Komunikácie äpodľa výkazu výmer) 1,000 kpl 7016,35 € 7450,47 €

3 Ostatné konštrukcie a práce - búranie (podľa výkazu výmer) 1,000 kpl 1039,42 € 1046,24 €

4 Presun hmôt HSV (podľa výkazu výmer) 1,000 kpl 1828,12 € 1836,76 €

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

info@mikaplus.sk 3.8.2020

pocuch@adom.sk 3.8.2020

termomont@termomont.eu 3.8.2020
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Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 36229709 6.8.2020 15:11 11946,20 s DPH

MIKA plus a.s. 36220752 6.8.2020 8:30 12388,81 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. Termomont Dolná Krupá, s.r.o. 36229709 11946,20 s DPH

2. MIKA plus a.s. 36220752 12388,81 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: Termomont Dolná Krupá, s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 36229709 / 2020163981 / SK2020163981

Sídlo: Vysoká 42/6785, 919 34 Biely Kostol, SK

Kontakt: Jozef Sabo (+421911959620 - jsabo@termomont.eu)

Výsledná cena: 11946,20 €   Úspora: 0,0 %   (Cena ponuky: 11946,20 €)

Položky

P.Č. Názov položky /
Parametre a vlastnosti

Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Zemné práce (podľa výkazu výmer) kpl 1,000 2046,85  2046,85

2 Komunikácie äpodľa výkazu výmer) kpl 1,000 7016,35  7016,35

3 Ostatné konštrukcie a práce - búranie (podľa výkazu výmer) kpl 1,000 1046,24  1046,24

4 Presun hmôt HSV (podľa výkazu výmer) kpl 1,000 1836,76  1836,76

Cena spolu:   11946,20 € s DPH

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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