Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Vizualizácia oddychovej zóny v obci Slovenské Pravno
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Slovenské Pravno
IČO 00316911

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Slovenské Pravno 123, 038 22 Slovenské Pravno, SK
Kontaktná osoba Eva Pálešová, +421911235 685, starosta@obecslovenskepravno.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Aukcia Trinity

Predstavuje aukciu, ktorá zohľadňuje skutočnosť, že nie vždy ten najlacnejší dodávateľ je zároveň
ten najkvalitnejší. Uchádzači preto súťažia o to, aby sa umiestnili na 1- 3 mieste v poradí a po
skončení aukčneho procesu sa s týmito účastníkmi začína priame rokovacie konanie, kde je možné
zistiť, ktorý z uchádzačov ponúka naozaj najkvalitnejšie plnenie predmetu zákazky.
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie Do 4 týždňov od vystavenia objednávky
realizácie:
Lehota na predkladanie do 19.9.2018 do 23:59
ponúk:
Začiatok aukcie: 20.9.2018 10:00

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?dUtGcSyVfGtsMxXRvPpczeE
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Opis
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Predmetom zákazky je výber dodávateľa, ktorý pre obec Slovenské Pravno zrealizuje vizualizáciu
oddychovej zóny.
Stručný opis:
Katastrálne územie - Slovenské Pravno
LV - č. 555
Parcela - č.1 a č.3
Plocha - parcela č.1 má 883 m2 a parcela č.3 má 602 m2
Mapa - viď príloha
Plocha musí obsahovať nasledovné prvky, na ktoré verejný obstarávateľ získal dotáciu:
- Viacúčelová zostava so šmýkalkou
- Športová zostava
- Hojdačka na pružine
Plocha by mala obsahovať nasledovné prvky:
- Detské ihrisko
- Workout ihrisko
- Pieskovisko
- Lavičky s oddychovou zónou
- Altánok (prekrytý)
- Chodníky na bicyklovanie pre deti
- Zeleň
Verejný obstarávateľ akceptuje- aj
1 /vlastný
3 - návrh, ktorá nemusí obsahovať všetky spomenuté prvky

Verejný obstarávateľ akceptuje aj vlastný návrh, ktorá nemusí obsahovať všetky spomenuté prvky
Opis
(okrem povinných prvkov) a môže
obsahovať aj iné nedefinované prvky.
Verejný obstarávateľ bude realizovať oddychovú zónu podľa finančných možností.
V prípade nejasností volajte starostku obce +421 911 235 685.
Obec Slovenské Pravno, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás
vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty zákazky a cenovej
ponuky na zákazku " Vizualizácia oddychovej zóny v obci Slovenské Pravno ".
V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre
vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom hodnotenia bude najnižšia
cena v € spolu s DPH.
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Opis zákazky Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode
so starostom obce (tel. kontakt +421 911235 685).
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného
styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania
tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme
TENDERnet priložil ako prílohu aj nasledovný dokument:
- vizualizáciu oddychovej zóny v PDF formáte (minimálne formát A3), ktorá bude obsahovať prvky
umiestnené v danom priestore
Víťazný uchádzač následne predloží vizualizáciu v papierovej forme, ďalšie pohľady vizualizácie a
predloží predpokladaný realizačný rozpočet.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.
Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Cena - 50%
Hodnotenie vizualizácie - 50%
--------------------------------Spolu 100%
Hodnotenie prijatých vizualizácií prebehne do 5 dní od ukončenia lehoty na predkladanie ponúk.
Komisia tvorená 3 členmi zhodnotí návrhy a oboduje jednotlivé ponuky (najlepší návrh získa 50
bodov, druhý najkrajší získa 40 bodov, atď... ). Bodovanie kritéria "cena" bude percentuálne
vypočítané nasledovne : najvýhodnejšia cenová ponuka získa 50 bodov, ostatné získajú body
ponížené o percentuálny rozdiel najvýhodnejšej ponuky.
Komisia zhodnotí obidve kritériá a určí poradie uchádzačov. Víťaznému uchádzačovi bude zaslaná
objednávka. Prvým 3 uchádzačom, ktorí dostanú najviac bodov v rámci hodnotenia vizualizácie,
majú nárok na "skicné" v sume 50EUR s DPH - o skutočnosti bude uchádzača verejný obstarávateľ
informovať emailom do 7 dní od vyhodnotenia zákazky. Skicné obec uhradí do 14 dní od obdržania
faktúry (predmet faktúry "skicné - Vizualizácia oddychovej zóny v obci Slovenské Pravno).
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2018.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky
-2/3-

P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Vizualizácia oddychovej zóny v obci Slovenské Pravno

1,000 celkom

Bližšia špecifikácia je definovaná v opise zákazky.

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke
Mapa.png

Typ
Iné

Dátum
4.9.2018
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Veľkosť
218,0 kB

