VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(ďalej len ako „výzva“)

„ Výstavba parkoviska ul. plk. Pljušťa.“
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Mesto Skalica
Sídlo: Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
IČO: 00309982
DIČ: SK 202 109 38 99
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Ing. Jozef Hlavatý
Telefón: 034 6903 218
Email: hlavaty.jozef@mesto.skalica.sk
2. Predmet zákazky: Stavebné práce – výstavba nového parkoviska na ul. pplk. Pljušťa.
2.1. Názov zákazky: „Výstavba parkoviska ul. plk. Pljušťa.“

Kód CPV: 45223300-9 Stavebné práce na stavbe parkovísk
2.2. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác.
2.3. Spôsob vzniku záväzku: zmluva
3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Skalica, ul. pplk. Pljušťa.
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: Najneskôr do 15.12.2019.
/ začatie do 10 prac. dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy /
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
4.1. Predmetom zákazky je:
Stavebné práce –výstavba nového parkoviska na ul. pplk.Pljušťa v Skalici podľa projektovej
dokumentácie spracovanej projekčnou kanceláriou Ing. Július Jahelka - JALLA, Kopčany a výkazu
výmer /cca 1196 m2/
4.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že cena za predmet tejto zákazky je konečná. V cene za práce sú zahrnuté všetky
náklady na predmet obstarávania, vrátane dopravy.
5. Variantné riešenie: neumožňuje sa.
6. Predpokladaná hodnota zákazky 70 294 EUR bez DPH. /84 353 s DPH/
7. Predkladanie cenových ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom poštovej služby, kuriérom alebo doručiť osobne na adresu
uvedenú v bode 1 tejto výzvy, v termíne do 01.10.2019 do 10.00 hod. Obal ponuky musí byť uzatvorený a
nepriehľadný. Na obale (obálke) je potrebné uviesť:
1. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo/adresa, IČO).
2. Uviesť heslo: „NEOTVÁRAŤ – súťaž “.
3. Názov predmetu obstarávania „Výstavba parkoviska ul. plk. Pljušťa.“
4. Názov obstarávateľa: Mesto Skalica, Námestie slobody 14/10, 909 01 Skalica
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.
8. Lehota viazanosti ponúk: 15.12.2019
9. Podmienky financovania predmetu zákazky:

9.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezhotovostného
platobného styku.
9.2 Faktúry budú vystavená dodávateľom mesačne na základe písomne odsúhlaseného súpisu skutočne
prevedených prác a po ukončení a prevzatí prác na základe písomného protokolu.
9.3 Splatnosť faktúr je 30 dní .
10. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač musí spĺňať:
a/ podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. e/ zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – je
oprávnený poskytovať služby (podnikať), ktoré zodpovedajú predmetu zákazky a
b/ podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. f/ zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f/ zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude
z prieskumu trhu vylúčený.
11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:
11.1 Najnižšia cena s DPH (konečná cena) za celý predmet zákazky.
12. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať :
12.1 Doplnený návrh Zmluvy o dielo (uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorá je prílohou výzvy na predkladanie ponúk) v dvoch
vyhotoveniach podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Návrh
zmluvy treba predložiť s doplnenými údajmi a priloženým výkazom výmer.
12.2 podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v § 32 ods. 1 písm. f/ zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – čestné
prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
13.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia elektronickou
poštou do 10 pracovných dní odo dňa otvárania obálok.
13.2 S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva.
13.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť a neuzavrie zmluvu s verejným
obstarávateľom, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.
13.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že
predložené ponuky budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.
13.5 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
13.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
V Skalici 23.09.2019
…............................................................
Ing. Jozef Hlavatý
Vedúci odd. výstavby
Prílohy:
- Zmluva o dielo s prílohou Výkaz výmer
- Tlačivo - čestné vyhlásenie

