Obec Rohožník
Obecný úrad Rohožník
Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VÝZVA
na predloženie ponuky na dodanie služby - nie bežne dostupné na trhu

Výkon stavebného dozoru na stavbu „Centrálny park v Rohožníku“
podľa § 117 zákona č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 438/2015 Z.z.

1.

Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :
Názov organizácie :
Obec Rohožník
Sídlo organizácie :
Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník
IČO:
00309923
DIČ:
2021086848
Internetové stránky:
www.rohoznik.sk
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :
Meno a priezvisko: Bc. Mária Kožuchová
Č. tel.: 0908452696
e- mail: maria.kozuchova@rohoznik.sk.
Kontaktná osoba pre styk s uchádzačmi a prevzatie ponúk
Mária Kožuchová č.t. 0908452696.
Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods.1 b) zákona o VO / obec /

2.

Predmet obstarávania: Názov predmetu zákazky : Výkon stavebného dozoru na stavbe
„Centrálny park v Rohožníku“
Druh zákazky: * služba ( zákazka s nízkou hodnotou )
Predmetom obstarávania je výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie “Centrálny
park v Rohožníku“
Uchádzač musí byť držiteľom oprávnenia na výkon stavebného dozoru .Cena stavebných
prác za celý predmet diela Centrálny park v Rohožníku bola vysúťažená na základe
verejnej súťaže vypísanej vo vestníku VO č. 121/2019 zo dňa 19.6.2019 pod značkou 14642WYP vo výške 719 740,90 € s DPH .
Stavba sa skladá zo stavebných objektov:
SO 01 Búracie prace
SO 02 Vodozádržné opatrenia
SO 03 Rekonštrukcia spevnených plôch
SO 04 Sadovnícke úpravy
SO 05 Automaticky závlahový systém
SO 06 Verejné osvetlenie
Predpokladaný termín uskutočnenia stavebných prác 5 mesiacov
Stavebný dozor svojou kontrolnou činnosťou bude sledovať, či sa stavba uskutočňuje
v súlade s platnými technickými normami, právnymi predpismi a so zmluvou o dielo
uzatvorenou s víťazným uchádzačom.

3.

Termín realizácie :
Predpokladaný termín záhájenia služby - apríl 2020 (prevzatie staveniska)
Termín ukončenia služby:do protokolárneho odovzania a prevzatia stavby bez vád a nedorobkov,
vrátane jej vykonávania počas plynutia záručných lehôt vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo
s dodávateľom stavby
Miesto dodania sídlisko obce k. ú Rohožník

4.

Predpokladaná hodnota zákazky: zákazka s nízkou hodnotou 7 900,- €ur s DPH

5.

6.
7.

Podmienky financovania: vlastné zdroje a zo zdrojov EU operačný program Kvalita životného
prostredia
Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov že k realizácií diela dôjde len v prípade ak bude
verejnému obstarávateľovi schválená žiadosť o Nenávratný finančný príspevok Fondov EÚ
Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania : mandátna zmluva
Administratívne informácie
Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky v listinnej podobe sa prijímajú do 9. septembra 2019 do 15.30 hod.

emailom na adresu : maria.kozuchova@rohoznik.sk
poštou alebo osobne na adresu
Názov organizácie : Obec Rohožník
Sídlo organizácie: Obecný úrad
Školské nám. 406/1
906 38 Rohožník
8.

Kritéria vyhodnotenia ponúk a pravidlá ich uplatnenia a spôsob vyhodnotenia ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena
Ponuka musí obsahovať cenu vrátane DPH
Spôsob vyhodnotenia
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuková cena za celý predmet zákazky
vrátane DPH bude najnižšia.
Ako druhý v poradí sa umiestni ten uchádzač, ktorého ponuková cena za celý predmet zákazky,
vrátane DPH bude vyššia než najnižšia ponuková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH.
Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví VZOSTUPNE podľa ponukovej ceny za celý predmet
zákazky vrátane DPH.

9.

Pokyny na zostavenie ponuky :
Uchádzač predloží jednu ponuku, ktorá bude obsahovať:
1. Názov ponuky
2. Identifikačné údaje uchádzača , názov, adresa , IČO, DIČ, číslo oprávnenia dodávať tovar,
poskytovať službu, odkaz na živnostenský register alebo obchodný register
3. návrh na plnenie kritérií ( vrátane DPH ) ak uchádzač nie je plátca DPH v ponuke na to
upozorní
4. Podpísaný návrh mandátnej zmluvy
5. fotokópia oprávnenia na výkon stavebného dozoru

10.

Otváranie ponúk :
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 10.9.2019 o 10 00 hod. na adrese obstarávateľa bez účasti
uchádzačov

11.

Lehota viazanosti 10.3.2020

12.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
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.

Miesto a dátum odoslania výzvy : v Rohožníku dňa : 12.8.2019

Mgr. Peter Švaral
starosta obce vr

