OBECNÝ ÚRAD Kráľová pri Senci, 900 50 Kráľová pri Senci 326

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zadávanie zákazky na nie bežné práce podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a) Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Obec Kráľová pri Senci
Adresa organizácie:
Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci
IČO:
00306061
Internetová adresa stránky profilu organizácie (URL): www.kralovaprisenci.sk
Kontaktná osoba:
JUDr. Dušan Šebok, starosta
Telefón:
+421 2 4590 1133
Fax.:
+421 2 4590 1209
E-mail:
starosta@kralovaprisenci.sk, urad@kralovaprisenci.sk
b) Predmet zákazky
Názov predmetu zákazky: ,,Modulová prístavba základnej školy v Kráľovej pri Senci –
spodná stavba“
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka,
prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania
(CPV):
Hlavný predmet:
Hlavný slovník: CPV 45.21.42.00-2 Stavebné práce na stavbe budov škôl
Doplňujúce predmety:
Hlavný slovník: CPV 45.26.22.10-6 Základové práce
CPV 45.21.00.00-2 Stavebné práce na stavbe budov
CPV 45.21.42.10-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl
CPV 45.30.00.00-0 Stavebno-inštalačné práce
CPV 45.20.00.00-9 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce
inžinierskych stavieb
CPV 45.40.00.00-1 Kompletizačné (dokončovacie) práce
Opis predmetu zákazky:
Podľa (CPV) sa jedná o uskutočnenie stavebných prác, ktorých je na základe obhliadky
miesta predmetu zákazky potrebné pre vybudovanie spodnej stavby pre modulovú
prístavbu základnej školy v Kráľovej pri Senci – spodná stavba. Zemné práce a výkopy
súvisia s vyhotovením spodnej stavby (základové konštrukcie). Zemné práce sa vykonajú
postupne v etapách takto: Na podloží sa odstráni ornica. Zemina sa uloží na dočasné
skládky určené stavebným dozorom. Po dokončení výstavby všetkých objektov bude
v rámci konečných úprav terénu zemina rozprestretá na požadovaných plochách. Objekt
bude založený na základových pätkách. Výkopy budú vyhotovené ručne, alebo je možné
ich vyhotoviť aj strojne, podľa odporúčaní statika. Posledných 100 až 200 mm sa vykope
až tesne pred betonážou základov. Výkopy pre základové konštrukcie treba vyhotoviť
podľa požiadaviek statika. Ustálená hladina podzemných vôd sa predpokladá pod úrovňou
základových škár, aj pod úrovňou kanálov v základoch pod navrhovanými základovými
konštrukciami. Pozemok sa nachádza v rovinatom teréne. Výška podlahy pôvodného
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objektu je na kóte +0,300 vzhľadom k navrhovanej podlahe prístavby. Výška podlahy
prístavby je na kóte ±0,000. Úroveň terénu v okolí objektu je cca na kóte -0,450.
Navrhovaný objekt bude založený na základových pätkách. Základové pätky sa navrhujú
v rohoch modulárneho systému a pod pozdĺžnymi stranami modulárnych systémov.
Základové pätky sa navrhujú z betónu C20/25, vystuženie podľa projektu statiky.
Základové pätky sa navrhujú stupňovité. Spodná časť pätky je rozmeru 800x800x800mm,
horná časť pätky je rozmeru 400x400mm, premenlivej výšky v závislosti od terénu. Úroveň
základovej škáry je premenlivá, v závislosti od priebehu terénu ale v globále na kóte –
1,250.
Pod pozdĺžnymi stranami modulárnych systémov sa navrhujú aj pätky rozmerov: Spodná
časť pätky je rozmeru 600x600x600mm, horná časť pätky je rozmeru 300x300mm,
premenlivej výšky v závislosti od terénu. Po obvode stavby sa zrealizuje štrkový obsyp,
ako systémové riešenie zvoleného výrobcu modulárneho systému. Pre exteriérové
schodisko sa navrhuje základový pás. Podrobnejšie viď projekt statiky. Podrobný návrh
konštrukcií základov bude predmetom ďalšieho stupňa projektu. Predpokladaná hodnota
únosnosti základovej pôdy viď projekt statiky. Všetky predpoklady je nutné potvrdiť
prieskumom, podľa požiadaviek statika. Po vyhotovení výkopov a pred betonážou
základových konštrukcií je potrebné privolať statika na prevzatie základových škár a tvaru
základov. Podrobnejšie viď projekt statiky. Prestupy pre kanalizáciu nie sú zakreslené vo
výkrese základov, pretože časť ZTI bola stavebníkom objednaná v stupni pre stavebné
povolenie. Pred zabetónovaním základových konštrukcií je potrebné vyhotoviť debnenie
prestupov.
Na obhliadke miesta uskutočnenia stavebných prác predmetu zákazky verejný obstarávateľ
všetkým záujemcom sprístupní miesto plnenia predmetu zákazky za účelom zistenia
skutkového stavu potrebného poznať pre vypracovanie cenovej ponuky a v prípade potreby
zodpovie na všetky otázky, ktoré budú vznesené zúčastnenými záujemcami a doplní
podkladové materiály.
c) Miesto a termín obhliadky
Obec Králová pri Senci, Kráľová pri Senci 326, 900 50 Králová pri Senci. Stretnutie
účastníkov obhliadky miesta predmetu zákazky bude pred Obecným úradom v Královej pri
Senci o 06.07.2015 o 09.00 hod.. Z obhliadky bude spísaná zápisnica.
d) Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max. 10.000,00 € s DPH.
e) Miesto plnenia zákazky
Miestom poskytnutia služby predmetu zákazky Obec Králová pri Senci, Kráľová pri Senci
326, 900 50 Králová pri Senci
f) Termín plnenia zákazky
Termín dodania predmetu zákazky je termín max do 40 dní od podpísania a potvrdenia
objednávky.
g) Typ zmluvy
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Na predmet zákazky verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom objednávku.
h) Vyhotovenie ponuky
Ponuka uchádzača musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom
rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej
techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty
tvoriace ponuku, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené
kópie, pokiaľ nie je určené inak. Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom alebo
osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača. Ponuka uchádzača musí byť
vyhotovená tak, že všetky strany originálu ponuky musia byť parafované uchádzačom
alebo osobou/osobami, oprávnenými konať v mene uchádzača. Ponuka uchádzača
odporúčame vyhotoviť tak aby bola zviazaná vcelku bez možnosti svojvoľnej výmeny
jednotlivých častí (napríklad knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým
spojením, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača,
rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou
a opatrený pečiatkou uchádzača a pod.), teda musí tvoriť jeden celok.
i) Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Uchádzač predloží v obálke ponuku v jednom origináli.
j) Jazyk ponuky
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v súlade
s § 19 zákona.
k) Mena a ceny uvádzané v ponuke
Uchádzačom navrhovaná cena predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude
vyjadrená v €.
l) Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania, resp. prípadné zrušenie verejného obstarávania. Ponuky doručené na adresu
verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom
nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.
m) Termín a miesto predloženia cenovej ponuky
Ponuky sa predkladajú najneskôr do 17.07. 2014 do 09.00 hod. osobne alebo poštou
v podateľni na adresu verejného obstarávateľa – Obecný úrad, Obec Králová pri Senci,
Kráľová pri Senci 326, 900 50 Králová pri Senci. Na obálku je potrebné uviesť meno
a sídlo uchádzača a názov predmetu zákazky s poznámkou NEOTVÁRAŤ. Predložené
ponuky sa budú následne po ukončení termínu predkladania ponúk na uvedenej adrese
otvárať o 09.30 hod.. Uchádzači, ktorí predložia cenové ponuky majú umožnenú účasť na
otváraní predložených ponúk (verejný obstarávateľ vyžaduje pre účasť na otváraní ponúk
preukázanie poverenia prítomnej osoby na zastupovanie konkrétneho uchádzača na
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otváraní ponúk štatutárom uchádzača).
n) Obsah ponuky:
1. Identifikácia uchádzača (min.: názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, t.č., f.č. a e-mail)
2. Obsah ponuky
3. Cena predmetu zákazky v € s DPH
4. Doklad – výpis z OR (overená kópia predmetného dokladu)
5. Čestné vyhlásenie uchádzača, že spĺňa podmienky osobného postavenia vo verejnom
obstarávaní podľa § 26 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), h), i) a j) a § 26a zákona.
6. Čestné vyhlásenie uchádzača, že je plne schopný zabezpečiť požadovaný predmet
zákazky.
o) Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Cenové ponuky budú vyhodnocované na základe určenia najnižšej navrhovanej ponúkanej
celkovej ceny uchádzačom. Na základe vyhodnotenia celkovej ceny bude stanovené
poradie všetkých uchádzačov. Úspešným uchádzačom v tomto verejnom obstarávaní sa
stane uchádzač, ktorý sa umiestni na prvom mieste za ponúkanú cenu predmetu zákazky
(najnižšia cena spolu je najlepšia).
p) Informácia o vyhodnotení ponúk
Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bude všetkým zúčastneným uchádzačom
písomne bezodkladne oznámený výsledok vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
r) Uzavretie zmluvného vzťahu
Z úspešným uchádzačom bude podpísaná objednávka na dodanie predmetu zákazky.
s) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a zúčastnenými uchádzačmi bude prebiehať
e-mailom. Ponuky na základe zadania verejného obstarávateľa sa budú predkladať
verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne v písomnej podobe. Verejný obstarávateľ
bude vyhodnocovať predkladané ponuky na predmet zákazky na základe stanoveného
kritéria. Informácia o úspešnosti ponúk zúčastnených uchádzačov bude verejným
obstarávateľom priebežne bezodkladne zasielaná poštou, e-mailom, resp. osobným
doručením.
V Kráľovej pri Senci, 28.6.2015
JUDr. Dušan Šebok
Starosta Kráľová pri Senci
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