
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Verejné osvetlenie - Štiavnická ulica, Malý Lapáš

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Malý Lapáš

IČO 00611174

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš, SK

Kontaktná osoba PaedDr. Peter Švec, Ph.D., 0903 601 874, starosta@malylapas.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: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 11/2020 - 12/2020

Lehota na predkladanie
ponúk: do 25.10.2020 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cqyfLM-fNfUpPSFNcRLOeB8
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.

Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky

 

Opis zákazky

Oblasť Elektro, elektromateriál

Podoblasť Osvetlenie

Identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO
Názov verejného obstarávateľa: Obec Malý Lapáš
Sídlo: Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš
Štatutárny zástupca: PaedDr. Peter Švec, Ph.D. - starosta obce
IČO: 00611174
DIČ: 2021269668
IČ DPH: nie je platcom DPH

Predmet zákazky
Inštalácie stĺpov verejného osvetlenia vrátane výložníkov a svietidiel. 

Opis zákazky
Montáž stĺpov verejného osvetlenia na pripravený káblový rozvod v zemi. Lokalita je Štiavnická ulica, Malý Lapáš. Zákazka pozostáva z
dodania stĺpov verejného osvetlenia, ich montáže na pripravený rozvod (výkop základu pre stĺp, zapojenie rozvodnice, osadenie stĺpu a
výložníka, inštalácia svietidla), vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia, revízna správa. Ulicu je potrebné pripojiť na existujúci rozvod
VO - výkop ryhy v existujúcej trase, rozpojenie trasy, pripojenie trasy (v rozvádzači). 

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky 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. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V
prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby
celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
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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.

Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH). V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude
posudzovaná cena celkom.

Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky. Variantné riešenie
sa nepovoľuje. Súčasťou cenovej ponuky sú technické listy a špecifikácia stĺpov verejného osvetlenia a technické listy a špecifikácia
svietidiel.

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2020.

Miesto dodania: Obec Malý Lapáš, Hlavná ulica 87/4, 951 04 Malý Lapáš

Termín dodania: Realizácia do 30 dní od vystavenia objednávky.

Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30
dní po prevzatí diela a následnej fakturácie. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky. Fakturácia je možná na
základe uskutočnených prác, riadne prevzatých objednávateľom na základe protokolu o prevzatí prác.

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.

Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk a na základe neho určí PHZ. V prípade, že bude PHZ určená nižšia ako limit
pre zákazku s nízkou hodnotou, bude táto výzva nahrádzať prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa predmetu obstarávania a ponuky
obdržané v tejto výzve bude možné považovať za konečné a relevantné pre určenie/výber úspešného uchádzača.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:
- Nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk.
- Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu
obstarávania.

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa. Kontaktné údaje:

Meno: PaedDr. Peter Švec, Ph.D.
Telefonický kontakt : 0903 601 874
Emailový kontakt : starosta@malylapas.sk

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Stĺp verejného osvetelenia 5,000 ks

Oceľový stĺp výšky 6m vrátane výložníka 0,5m.

2 Stĺpová rozvodnica 4 pólová 5,000 ks

3
LED svietidlo 5,000 ks

svietivosť min. 3000 lm, spotreba max 30W

4
Zemné práce 1,000 ks

Výkop základu pre 5 stĺpov, Výkop ryhy v max. dĺžke 15 m

5 Rozvádzač s voľne stojacim pilierom do zeme 1,000 ks

6 Montáž, doprava 1,000 ks

7 Projekt skutočného vyhotovenia 1,000 ks

8 Revízna správa 1,000 ks
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