Obec Kamienka, 067 83 Kamenica nad Cirochou
Výzva na predloženie ponuky
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Objednávatel

Sídlo
Štatutárny orgán
IČO
Telefón
Fax
Bankové spojenie
Číslo účtu
Osoba oprávnená
uzavoriť zmluvu

:Obec Kamienka
:Kamienka č.143 , 067 83 Kamenica n/Cir.
:Ing.Benjamín Blaha, starosta
: 00323110
:057/ 7793114
:057/7793114
: Dexia banka Slovensko,a.s.
: 4238570001/5600
:Ing. Benjamín Blaha, starosta

Telefón

:0905 778370

e-mail

:blaha.benjamin@post.sk

2.

Názov zákazky: „Kanalizácia obce Kamienka.“

3.

Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác
Uskutočnenie stavebných prác
Vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v príl. č.1 zákona č.25/2006 Z.z. v znení zák. č. 282/2006 Z.z.
Uskutočnenie stavby
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác
Intravilán obce Kamienka.
Kraj Prešovský

4.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet
5.

Hlavný slovník
45.20.00.00 - 9

Doplnkový slovník

Stručný opis zákazky
Projektová dokumentácia rieši výstavbu splaškovej kanalizácie v obci Kamienka.

Celková dĺžka navrhovanej splaškovej kanalizácie z PVC rúr DN 300 mm je 325,50 m – vetva A2.
Celkový počet kanalizačné prefabrikovaných šachiet je 13 ks – Š1 – Š13. Celkový počet
kanalizačných prípojok z PVC rúr DN 200 je 20 ks po 5 m, t.j. spolu 100m.
6.

Rozdelenie zákazky na časti
Nie
Áno

-27.

Možnosť predloženia variantných riešení
Nie
Áno

8.

Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia stavebných prác
Termín plnenia 04/2009 - 11/2009

9.

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia,
ktorými sa riadia
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Kamienka. Splatnosť faktúr bude do 30 dní od
dátumu prijatia do podateľne na Obecný úrad v obci Kamienka. Podrobnejšie podmienky budú
stanovené pri rokovaní o uzavretí ZoD.

10.

Podmienky účasti
Uchádzač predloží:
a)

doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (originál alebo overená kópia výpisu z profesijného alebo obchodného registra)

b)

čestné vyhlásenie, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť

Ďalšie podmienky účasti (technická a odborná spôsobilosť)
Nevyžadujú sa
Vyžadujú sa
Podmienky:
e) zoznam stavebných prác na rovnaký alebo podobný predmet uskutočnených uchádzačom za predchádzajúce dva roky (2007 – 2008) s hodnotou stavebných prác nad
3,0 mil. Sk bez DPH jednotlivo
Podmienkou účasti je, aby uchádzač za roky 2007 – 2008 uskutočnil aspoň dve zákazky
na rovnaký alebo podobný predmet zákazky s hodnotou uchádzačom uskutočnených stavebných prác nad 3,0 mil. Sk bez DPH jednotlivo.
f)

prehľad personálneho zabezpečenia uchádzača na uskutočnenie stavebných prác
s uvedením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb
zodpovedných za riadenie stavebných prác
Uchádzač predloží:
• rovnopis osvedčenia o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho podľa zákona SNR
č.138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov opatrený originálom pečiatky a podpipisom odborne spôsobilej osoby

g) údaje o strojovom, technickom a výrobnom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii
na
uskutočnenie stavebných prác
h) podiel plnenia zo zmluvy zabezpečený subdodávateľmi v %
Uchádzač môže zabezpečiť zákazku subdodávateľmi. K tomu uchádzač predloží:
• zoznam uvažovaných subdodávateľov pre špecializované práce s presným špecifiko-.
vaním týchto prác
.....

• doklady o oprávnení podnikať alebo doklady o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou, že subdodávatelia sú oprávnení uskutočňovať špecializované práce
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11.

Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti
Verejný obstarávateľ požaduje úplné splnenie podmienok účasti.

12.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia relatívna cena
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

13.

Poskytovanie súťažných podkladov
Súťažné podklady si záujemca môže písomne vyžiadať na adrese:
Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
Iná adresa
Súťažné podklady sa budú vydávať
v pracovných dňoch
v pracovnom čase

do 24.03.2009
od 9.00 hod.

do 12.00 hod.

Spôsob prevzatia súťažných podkladov
Osobne
Poštovou zásielkou
Úhrada za súťažné podklady
Nie
Áno
14.

Lehota na predkladanie ponúk
Čas

03.04.2009
do 14.00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
Iná adresa:
Jazyk ponuky
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
15.

Lehota viazanosti ponúk

16.

Otváranie ponúk
Čas

24.04.2009
03.04.2008
o 14.30 hod.
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Miesto otvárania ponúk

Adresa
Miestnosť

Obecný úrad Kamienka

Obecný úrad Kamienka č. 143 ,
067 83 Kamenica n/Cir.
zasadačka

Osoby oprávnené zúčastniť sa otvárania ponúk
Na otváraní ponúk majú právo zúčastniť sa len oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote
na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na
otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený
zástupca uchádzača aj plnou mocou na zastupovanie.
17.

Ďalšie informácie obstarávateľa

Cena diela celkom počas platnosti zmluvy neprekročí finančný limit podprahovej zákazky zmysle
zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák.
č. 232/2008 Z.z. Záujemca môže požiadať o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk alebo v súťažných podkladoch do 26.03.2009. Žiadosť o vysvetlenie adresovať na adresu
uvedenú v bode 1.
Obmedzenie počtu uchádzačov
Nie
Áno

Dátum 16.03.2009

Ing. Anton K L A J B A N
Odborne spôsobilá osoba
pre verejné obstarávanie

