
Protokol o zákazke č.8952

Názov zákazky: Úprava miestnej komunikácie

Interné číslo zákazky: 187/2021

Zverejnená: 7.7.2021 15:20

Ukončená: 21.7.2021 12:42

Forma zverejnenia: ● Oslovenie uchádzačov emailom v systéme TENDERnet

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: august - november

Lehota na predkladanie
ponúk: do 21.7.2021 12:00

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (tzv. Prieskum trhu)

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Zadávateľ

Firma Obec Malá Lehota

IČO / DIČ / IČDPH: 00320862 / 2021111444 / neplatca DPH

Adresa Malá Lehota 383, 96642 Malá Lehota, SK

Kontaktná osoba Dušan Pacalaj, +421 456 898 133, starosta@malalehota.eu

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

Všeobecný opis zákazky

Úprava miestnej komunikácie k plánovanej výstavby ČOV

Zmluvné podmienky

Financovanie predmetu zákazky : 

Predmet zákazky bude financovaný nasledovne: 

- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

Ostatné podmienky

- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 
- Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzača. 
- Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa
oznamovať či zasielať Úradu pre verejné obstarávanie dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému
obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa zákona o verejnom obstarávaní a tiež
povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované prílohy ku cenovej ponuke

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z
obchodného, živnostenského alebo iného relevantného registra). 

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy. 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený
dokument "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami. 
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom resp. anglickom
jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom jazyku, musí byť predložený v
cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v
štátnom jazyku. 
Obsah ponuky: 
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1. Vyplnený výkaz výmer (dostupný v prílohe), 
2. Návrh na plnenie kritérií (v prílohe), 
3. Vyplnenú a podpísanú Zmluvu o dielo, ktorou uchádzač akceptuje znenie zmluvy. 
4. 
5. 

Nasledujúce dokumenty nie je uchádzač povinný predkladať, obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z verejne dostupných zdrojov
(www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...): 
1. Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej
ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra. 
2. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (vzor je dostupný v prílohe).

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo Najnižšia ponuka Najvyššia ponuka

1 Úprava miestnej komunikácie 800,0 m 117,49 € 138,24 €

Zoznam uchádzačov, ktorí boli elektronicky oslovení na predloženie cenovej ponuky:

Email Dátum

igor.strba@benatcentrum.sk 7.7.2021

kovaco@kovaco.sk 7.7.2021

zdzs.kovacik@gmail.com 7.7.2021

igor.strba@gmail.com 15.7.2021

Zoznam uchádzačov, ktorí predložili ponuky

Názov IČO Dátum Ponuka DPH

BenátCentrum, spol. s r.o. 36518212 20.7.2021 12:07 110594,16 s DPH

TIM SK, s.r.o. 36626422 21.7.2021 7:47 93990,60 s DPH

Zoznam uchádzačov podľa výsledného poradia

# Názov IČO Cena DPH

1. TIM SK, s.r.o. 36626422 93990,62 s DPH

2. BenátCentrum, spol. s r.o. 36518212 110594,21 s DPH

Zoznam uchádzačov, ktorí boli vylúčení resp. neboli hodnotení v rámci hodnotiaceho procesu

Žiadna ponuka nebola v rámci vyhodnocovania vylúčená.

Informácie o cenových ponukách boli verejnému obstarávateľovi dostupné až po ukončení zákazky.

Víťazná ponuka po ukončení zákazky:

Názov firmy: TIM SK, s.r.o.

IČO / DIČ / IČDPH: 36626422 /   -       / SK2021828952

Sídlo: Moravecká 18/605, 95193 Topoľčianky, SK

Kontakt: Peter Kováčik (0905485565 - jchrenova0@gmail.com)

Cena ponuky: 93990,62 € s DPH   Úspora: 15,0 %  

Položky

P.Č. Názov položky Merná
jednotka

Počet
jednotiek

Jednotková
cena

Výsledná
cena
spolu

1 Úprava miestnej komunikácie m 800,0 117,49  93990,62

Cena spolu:   93990,62 € s DPH

Zákazka bola realizovaná cez nákupný portál TENDERnet (www.tendernet.sk)
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