Obec Gyňov
Obecný úrad Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka zadávaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Obec Gyňov
Adresa organizácie: Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
IČO: 00324159
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie: www.obecgynov.sk
Kontaktné miesto: Obec Gyňov, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Kontaktná osoba: Mgr. Denisa Vargová, t. č. 0911 705 776
E-mail: gynov@stonline.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.
II. OPIS
Názov zákazky: : „Rekonštrukcia miestnych komunikácii Obce Gyňov – ulica Na kopci a Kavečianska ulica“
Druh zákazky: tovary a služby
CVP: 45000000-7

Opis zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia dvoch úsekov miestnych komunikácii v obci Gyňov. Po odstránení
opotrebovaného asfaltu odfrézovaním a upravení podložia, by mal byť položený nový asfaltový betón a
upravené odvodnenie. Podrobný opis predmetu zákazky je v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Opis predmetu zákazky a rozsah je špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto výzvy.
Miesto dodania predmetu zákazky: k.ú. obce Gyňov, intravilán
Požadovaný termín realizácie: koniec augusta 2018
Obhliadka dodania predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu za účelom získania informácií
pre spracovanie a predloženie ponuky. Záujemca môže prostredníctvom kontaktnej e-mailovej adresy verejného
obstarávateľa požiadať o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ pri vykonaní
obhliadky miesta dodania predmetu zákazky dodrží princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania voči
záujemcom.

III. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Uchádzač musí byť ku dňu predloženia ponuky oprávnený poskytnúť služby, ktoré sú predmetom tejto zákazky.

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky (príloha č. 1)
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s poskytnutím služby. Musí byť stanovaná v EUR
s rozdelením na : cena v Eur bez DPH, čiastka DPH v EUR a celková cena v EUR s DPH.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
Miesto a lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Ponuky musia byť predložené osobne, poštou alebo kuriérom. Ponuky treba predložiť v uzavretej obálke a označiť
údajmi:
a) Adresa verejného obstarávateľa:
Obec Gyňov, Obecný úrad
Čanianska 124/3
044 14 Gyňov
b) Adresa uchádzača
c) Označenie „Súťaž - NEOTVÁRAŤ“
d) Predmet zákazky: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Gyňov“
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť v termíne do 26.7.2018 do 10:00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá a bude neotvorená uchádzačovi vrátená
späť.
Termín vyhodnotenia ponúk: 26.7.2018 o 12:00 hod.

V. OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
vyplnená Príloha č. 1
vyplnená Príloha č. 2
doklad o oprávnení podnikať - fotokópia

VI. KRITÉRIA VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvýhodnejšia ponuka z hľadiska najnižšej celkovej ceny za dodanie predmetu
zákazky s DPH v EUR za celý predmet zákazky.
Spôsob vyhodnotenia ponúk:
Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorý po vyhodnotení splnenia podmienok týkajúcich sa zákazky špecifikovaných
v bode III. až V. predložených ponúk predloží najvýhodnejšiu ponuku z hľadiska najnižšej celkovej hodnoty s DPH/bez
DPH (s ohľadom na to či uchádzač je alebo nie je platcom DPH). S víťazom bude uzavretá zmluva o dielo.

VII. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Verejný obstarávateľ doručí každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Ostatným oznámi, že ich ponuka
neuspela.

VIII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Typ zmluvy: zmluva o dielo
Obchodné podmienky:
Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného
poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytne
preddavok, ani zálohovú platbu.
Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákaziek
V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v lehote viazanosti s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.
Dátum vystavenia výzvy: 16.7.2018
Termín predkladania ponúk: 26.7.2018 do 10:00 hod.

Prílohy:
1. Špecifikácia predmetu zákazky
2. Návrh na plnenie kritéria

Mgr. Denisa Vargová
starosta obce

Príloha č. 1
Špecifikácia zákazky

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Gyňov - komunikácie
Objekt: ulica na Kopci

Objednávateľ: Obec Gyňov
Zhotoviteľ:
Miesto: Gyňov
Č.

Kód položky

Popis

HSV

Práce a dodávky HSV

5

Komunikácie

MJ

Množstvo
celkom

1 564811111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po
zhutnení hr. 50 mm

m2

600,000

2 573191111

Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00
kg/m2

m2

600,000

3 577154221

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m
z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm
m2

600,000

8
4 899431111

Rúrové vedenie
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm
zvýšením krycieho hrnca

ks

10,000

5 935114444

Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu
univerzálneho s ochrannou hranou vnútornej šírky 300 mm
a s roštom triedy D 400

m

5,000

6 592270008900

Čelná, koncová stena NW 300, pozinkovaná (pre BGZ-S
SV), HYDRO BG

ks

1,000

7 592270018800

Liatinový rošt BG-SV NW 300, lxšxhr 500x347x25 mm,
rozmer štrbiny SW 18x150 mm, trieda D 400, s
rýchlouzáverom, liatina, pre žľaby s ochrannou hranou,
HYDRO BG

ks

10,000

8 592270026000

Odvodňovací žľab univerzálny BGU-Z SV G NW 300, č. 0,
dĺžky 1 m, výšky 340 mm, bez spádu, betónový s liatinovou
hranou, HYDRO BG

ks

5,000

9

99
9 998225311

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s
krytom asfaltovým alebo betónovým

Celkom

t

164,967

Cena
jednotková

Cena celkom

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Gyňov - komunikácie
Objekt: ulica Kavečianska

Objednávateľ: Obec Gyňov
Zhotoviteľ:
Miesto: Gyňov
Č.

Kód položky

Popis

HSV

Práce a dodávky HSV

5

Komunikácie

MJ

Množstvo
celkom

1 573191111

Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00
kg/m2

m2

588,000

2 577154221

Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m
z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm
m2

588,000

8
3 899431111

99
4 998225311

Rúrové vedenie
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm
zvýšením krycieho hrnca

ks

8,000

Presun hmôt HSV
Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s
krytom asfaltovým alebo betónovým

Celkom

t

94,537

Cena
jednotková

Cena celkom

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie Kritéria

Verejný obstarávateľ:
Obec Gyňov, Obecný úrad, Čanianska 124/3, 044 14 Gyňov
Postup obstarávania 353/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia dvoch úsekov miestnych komunikácii v obci Gyňov – ulica Na kopci
a Kavečianska ulica. Po odstránení opotrebovaného asfaltu odfrézovaním a upravení podložia, by mal byť
položený nový asfaltový betón a upravené odvodnenie. Podrobný opis predmetu zákazky je v Prílohe č. 1.

PONUKA
Dodávateľ:

Sídlo:

IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Návrh na plnenie kritérií

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
DPH 20%
Navrhovaná zmluvná cena s DPH
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie iba navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH a poznámku, že nie je platcom DPH

V ...................... dňa ........................

___________________________
dodávateľ

