Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
-

Názov adresy a kontaktné údaje: Obec Horný Lieskov, Horný Lieskov 155, 018 21
Horný Lieskov

-

Kontaktná osoba a miesto: Mgr. Roman Mikušinec, CVO, s.r.o., Medený Hámor 7,
974 01 Banská Bystrica; roman.mikusinec@cvo.sk, 0908 93 46 80

-

Webové sídlo (internetová adresa): http://www.lieskov.sk /

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na internetovej adrese (URL): www.lieskov.sk
Názov predmetu zákazky: Výstavba viacúčelového ihriska
Hlavný kód CPV: 45236110-4 – stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
Druh zákazky: stavebné práce
Stručný opis: predmetom zákazky je vybudovanie multifunkčného (viacúčelového) ihriska
v obci Horný Lieskov po rozmere 33x18m v zmysle a v rozsahu výkazu výmer.
Uchádzač s najnižšou cenovou ponukou je do 4 dní odo dňa výzvy verejného obstarávateľa na
predloženie vzoriek materiálov povinný doručiť vzorky materiálov, ktoré budú použité pri
realizácii stavby. Ak nedoručí vzorky, alebo dodá vzorky nižšej kvality, obstarávateľ jeho
ponuku vyhodnotí ako neúspešnú. Požadované budú minimálne vzorky trávnika o
minimálnom rozmere 20 x 20 cm, vzorka oplotenia o max. rozmere 20 cm.
Upozornenie: v prípade, že sa technická špecifikácia, resp. materiály uvedené vo výkaze
výmer odkazujú na konkrétny produkt alebo materiál, je možné ich nahradiť ekvivalentným
materiálom, výrobkom resp. produktom.
Predpokladaná hodnota zákazky: 62 764,53 Eur bez DPH
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena spolu s DPH
Dĺžka trvania zákazky: max. 2 mesiace odo dňa účinnosti zmluvy. Návrh zmluvy predloží
na vyzvanie verejného obstarávateľa úspešný uchádzač.
Podmienky účasti: Uchádzač predloží doklad podľa § 32, ods. 1, písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní a to ako originál alebo úradne overenú kópiu.
Použitie elektronickej aukcie: nie

Lehota na predkladanie ponúk: Ponuku je potrebné doručiť na kontaktné miesto verejného
obstarávateľa: CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica. Lehota na
predkladanie ponúk poštovou zásielkou, resp. kuriérnou službou alebo doručených osobne
uplynie dňa 07.09.2018 do 09:00. Ak uchádzač predloží ponuku po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ vráti ponuku neotvorenú uchádzačovi. Uchádzač
môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky je
potrebné predložiť písomne na adresu kontaktného miesta uvedenú v tejto výzve s uvedením
hesla „Horný Lieskov – ihrisko“.
Obsah ponuky: Ponuku predložená uchádzačom bude obsahovať:
1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu: obchodné meno, sídlo alebo miesto
podnikania, zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mena a priezviska,
kontaktné údaje uchádzača na komunikáciu s verejným obstarávateľom – meno
kontaktnej osoby, tel. číslo, e-mailová adresa.
2. Dokladovanie podmienok účasti podľa tejto výzvy
3. Návrh na plnenie kritérií hodnotenia
4. Rozpočet stavebných prác
5. Technické listy (katalógové listy) pre umelý trávnik, stĺpiky, mantinely, madlá,
bránky.

Termín otvárania ponúk: 07.09.2018 o 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.03.2019

Horný Lieskov 14.8.2018
Ing. Andrej Torda
starosta obce
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Výkaz výmer

