Výzva na predkladanie ponúk
(zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov :

Obec Bodiná

Sídlo

:

Bodiná 102, 018 15 Prečín

IČO

:

00692522

Kontaktná osoba: Marcela Filová, starostka
Adresa: Bodiná 102, 018 15 Prečín
Elektronická pošta: starosta@bodina.eu
1. Druh zákazky:

Zákazka na poskytnutie služieb. Jedná sa o zákazku obstarávanú
postupom zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní.

2. Názov zákazky:

Poskytnutie služby – Vyhotovenie projektovej
dokumentácie k projektu – podopatrenie 4.3 Podpora na
investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,
modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva
a lesného hospodárstva

3. Opis predmetu zákazky:

Vypracovanie projektovej dokumentácie v na základe a v medziach stavebného povolenia k
poľným cestám nachádzajúcich sa v katastri obce Bodiná.
Projektová dokumentácia bude riešiť výlučne len poľné cesty, ktoré sú jestvujúce a sú vo
vlastníctve obce.
Spoločnou charakteristickou črtou všetkých ciest, ktoré sú značne poškodené je priečna a
pozdĺžna deformácia krytu vozoviek, spôsobená nedostatočným priečnym odvodnením.
Vodná korózia spôsobila výtlky a vyjazdené koľaje. Na krajniciach sa vytvorila nánosom
zvýšená krajnica, ktorá povrchové vody usmerňovala po vyjazdených koľajach.
Rekonštrukcia komunikácii bude v zmysle projektovej dokumentácie navrhnutá v pôvodných
trasách a nezasahuje do nevypriadaných pozemkov. Možnosť otáčania sa a vyhýbanie sa
vozidiel bude možné v križovaniach s poľnými cestami a na nových vzniknutých otočoch.
Výškové vedenie kopíruje pôvodnú niveletu. Rekonštrukcia komunikácii bude pozostávať
v zmysle projektovej dokumentácie hlavne z rekonštrukcie krytu vozovky, prehĺbenia,
vytvorenia a vyčistenia priekop. Priečne odvodnenie bude navrhnuté v kryte vozovky priečne
k priekope alebo do terénu.
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
5. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Podľa opisu predmetu zákazky v bode 3.
6. Možnosť predloženia variantných riešení: Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie
variantných riešení.

7. Obsah ponuky:
- cenová ponuka, ktorá musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou jednať za
uchádzača v jeho mene. V cenovej ponuke musí byť uvedená cena poskytnutia služieb s DPH, bez
DPH, výška DPH v mene euro. V prípade ak uchádzač nie je platca DPH uchádzač túto skutočnosť
uvedie do sprievodného listu cenovej ponuky
Uchádzač predloží ponuku v dvojitom vyhotovení ako originál.
8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: do 16.07.2015, čas: do 13:00 hod.
9. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: osobne alebo poštou prípadne kuriérom:
Bodiná 102, 018 15 Prečín,
- označenie obálky:

„

Poskytnutie služby – Vyhotovenie projektovej dokumentácie – 4.3
Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom,
modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a
lesného hospodárstva, Neotvárať!.

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených
ponúk zadávanej zákazky kritérium: najnižšia cena vrátane DPH, resp. najnižšia celková cena ak
uchádzačom bude neplátca DPH - na základe § 35 ods. 1 písm. b.) zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní. Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu
výslednú sumu vrátane DPH, resp. celkovú najnižšiu cenu v mene euro ak uchádzač bude neplatcom
DPH. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené prijatie jeho ponuky a ostatným uchádzačom, že
neuspeli s uvedením dôvodu neprijatia ponuky a mena víťaza zadávanej zákazky.
11. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Nevyhradená.
12. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah s
úspešným uchádzačom na poskytnutie služby v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia
tejto výzvy nemohol predvídať a neprijať ani jednu ponuku ak predložené cenové ponuky nebudú
zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa a ak budú vyššie, ako je výška finančných
prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky
znáša uchádzač.
Požiadavka na komplexnosť ponuky – predmet ponuky nie je možné deliť, zadávateľ požaduje
predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky – na všetky jeho časti, predmet zákazky
nie je možné deliť.
Bodiná dňa 07.07.2015
Marcela Filová
starostka

