VÝZVA
NA

PREDKLADANIE

PONÚK

Verejné obstarávanie postupom pre podprahovú zákazku podľa § 99 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre zákazku:

„Splašková kanalizácia“
Druh zákazky:

Podprahová

Predmet zákazky:

Stavebné práce

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Úradný názov: Obec Kopčany
Poštová adresa: OcÚ Kollárova 318

IČO: 00309613

Mesto/obec: Kopčany

PSČ: 908 48

Kontaktné miesto: obec Kopčany

Telefón: 034/6681128

Kontaktná osoba: Ing. Dušan Dubecký
E-mail: evokopcany8@gmail.com
Internetová adresa verejného obstarávateľa (URL): www.kopcany.sk

Fax:

II. Opis
II.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Splašková kanalizácia
II.2. Druh zákazky a miesto poskytovania služieb: Podprahová zákazka s výzvou na predkladanie ponúk
Stavebné práce
Hlavné miesto uskutočnenia prác:
Kopčany, Slovenská republika
NUTS kód SK021
II.3. Stručný opis zákazky:
Predmetom zadávania zákazky je uskutočnenie prác pre zákazku: „Splašková kanalizácia“ v rámci stavby Kopčany –
IBV Pri štadióne I v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Mariánom Budovičom,
autorizovaným stavebným inžinierom č. op. 4672*SP*I2
II.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník
Hlavný predmet
II.5. Možnosť predloženia ponuky:

Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný)

45231300-8

II.6. Povoľuje sa predloženie variantných riešení
II.7. Jazyk ponuky:
II.8. Mena:

Iba na celý predmet zákazky.
Nie
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
EUR

III. Administratívne informácie
III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov
Lehota na prístup k súťažným podkladom
Dátum: najneskôr do 24.02.2011
Čas: najneskôr do 13:00 hod.
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Úhrada za súťažné podklady: Nevyžaduje sa.
Súťažné podklady budú poskytnuté na CD nosiči všetkým záujemcom, na základe písomnej žiadosti doručenej
v lehote na poskytnutie súťažných podkladov. V prípade zaslania žiadosti e-mailom alebo faxom, sa vyžaduje
doručenie aj originálu žiadosti poštou.
III.2. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: najneskôr do 08.03.2011
Čas: najneskôr do 14:00 hod.
Ponuky musia byť doručené na adresu uvedenú v bode I tejto výzvy a podľa pokynov uvedených v súťažných
podkladoch.
III.3. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Dátum: 90 dní odo dňa termínu na predloženie ponúk
III.4. Dátum otvárania ponúk
Dátum: 08.03.2011
Čas: 14:30 hod.
Miesto: Podľa bodu I tejto výzvy.
IV. Podmienky účasti
IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
Uchádzač predloží
1) doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom
profesijnou organizáciou, alebo potvrdením príslušného orgánu alebo čestným vyhlásením podľa predpisov v krajine
svojho sídla,
2) čestné vyhlásenie o tom, že spĺňa ostatné podmienky účasti podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní (časť E –
formulár č. 3 k ponuke).
IV.2. Finančné a ekonomické a postavenie
Uchádzač predloží
1) údaje z účtovnej závierky za rok 2009 podľa platných právnych predpisov o účtovníctve v znení neskorších
predpisov;
Minimálna požadovaná úroveň:
Podmienkou účasti je výška tržieb z predaja vlastných výrobkov a služieb v realizovaných prácach za vykazované
obdobie v roku 2009 minimálne 332 000,00 €.
IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač predloží
1) Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho so zameraním na inžinierske stavby v zmysle § 45 ods. 1 písm. b)
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (odborná
spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe) podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad rovnocenný uvedenej
požadovanej odbornej spôsobilosti vrátane čestného vyhlásenia stavbyvedúceho a údajov o vzdelaní, odbornej praxi a
stavbách – formulár vyplnený podľa pokynov
1.1 Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho – (časť E – formulár č. 4 k ponuke).
1.2 Údaje o vzdelaní, odbornej praxi a stavbách stavbyvedúceho – (časť E – formulár č. 5 k ponuke).
Podmienkou účasti je preukázať prax stavbyvedúceho min. 3 roky a aspoň jednu stavbu rovnakého alebo podobného
charakteru.

V. Kritériá vyhodnotenia ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
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VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy

VI.1. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa
riadia:
Zákazka bude financovaná:
a) z vlastných zdrojov,
b) z prostriedkov dotácie z Environmentálneho fondu
VII. Doplňujúce informácie
Ďalšie informácie:
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní podprahovej zákazky stanovuje pre účely vysvetľovania elektronickú komunikáciu
prostredníctvom internetu, t. j. uchádzači doručia svoje otázky na e- mailovú adresu: evokopcany8@gmail.com.
2. Záujemca pre účasť v tejto zákazke musí písomne požiadať o poskytnutia súťažných podkladov najneskôr v lehote
uvedenej v bode III.1 tejto výzvy.
3. Lehota na podanie žiadosti o vysvetľovanie súťažných podkladov k podprahovej zákazke alebo údajov uvedených
vo výzve uplynie dňom 28.02.2011 o 13:00 hod.
V Kopčanoch dňa 08.02.2011

Ing. Oľga Markovičová, v. r.
Odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie
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