
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Dopravné značenie v obci Košeca

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Košeca

IČO 00317390

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlavná 36/100, 01864 Košeca, SK

Kontaktná osoba Mgr. Radomír Brtáň, 0918 461 201, starosta@koseca.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 05-06/2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 20.5.2022 do 11:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečí verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1iyMqE0KWZXlEf1nLydfjR
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 zákazky

Oblasť Doprava a dopravné zariadenia

Podoblasť Dopravné značenie

Všeobecný opis zákazky

Predmet zákazky: 
Obec Košeca, 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 "Dopravné značenie v obci Košeca". 

Predmetom zákazky je dodanie tovaru a súvisiacich prác: 
- dodávka a montáž dopravného značenia a dopravných zariadení zvislých a vodorovných v lokalitách pri obecnom parku na uliciach
Zliechovská a Školská v okolí parku a základnej školy a na ulici Bytovky v okolí materskej školy 
- osvetlenie prechodu pre chodcov na ulici Školská 
- dodávka dopravných značiek pre potreby verejného obstarávateľa v iných lokalitách obce 

CPV: 
34992200-9 Dopravné značky 
45233290-8 Inštalácia dopravných značiek 

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. 

Podrobný popis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je realizácia odolného vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií, parkovísk a odstavných plôch s
asfaltovým povrchom. Bude vykonaná v zmysle zákona 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a vyhl. MVSR č. 30/2020 Zb. o dopravnom
značení. Súčasťou ceny musí byť očistenie plochy pred samotným značením farbou, náklady na dopravu materiálov a pracovníkov a
náklady na vyznačenie úsekov prenosným dopravným značením počas realizácie vodorovného dopravného značenia. 
Pred realizáciou vodorovného dopravného značenia sa dodávateľ zaväzuje vyčistiť plochy, predznačiť plochy, zabezpečiť dočasné
dopravné značenie upozorňujúce vodičov na realizáciu vodorovného dopravného značenia a zabezpečiť dopravné kužele na miestach,
kde sa realizuje vodorovné dopravné značenie a to až do doby uschnutia, resp. stvrdnutia nanesenej farby. 
Rozsah prác a dodávok je uvedený v prílohách: 
Príloha č. 1_Výkaz_výmer_Košeca_park 
Príloha č. 2_Výkaz_výmer_Košeca_Bytovky 
Príloha č. 3_Výkaz_výmer_dopravné značky 
Príloha č. 5_PD_návrh riešenia 

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU1iyMqE0KWZXlEf1nLydfjR


Súčasťou zákazky je odvoz a likvidácia odpadov spojených s realizáciu zákazky v zmysle platného zákona o odpadoch. 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa. 
Kontaktné údaje: 
Meno: Mgr. Radomír Brtáň 
Telefonický kontakt : 0918 461 201 
Emailový kontakt: starosta@koseca.sk 

Predloženie cenovej ponuky: 
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. 
Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní
na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe výkazov výmer, ktoré sú prílohami č. 1, 2 a 3 tejto výzvy. 
Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre 
Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží
zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty. 
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. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu vyplnené
dokumenty: 
Príloha č. 1_Výkaz_výmer_Košeca_park 
Príloha č. 2_Výkaz_výmer_Košeca_Bytovky 
Príloha č. 3_Výkaz_výmer_dopravné značky 
Príloha č. 4_Návrh na plnenie kritérií – podpísaný scan 

Lehota na predkladanie ponúk 
Uchádzač predloží cenovú ponuku elektronicky v rámci systému TENDERnet najneskôr do 20.5.2022 do 11:00 hod. 

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: 
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom. 

Informáciu o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ prostredníctvom systému TENDERnet všetkým
uchádzačom, v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré vznikli s prípravou ponuky. 

Navrhnutý spôsob zadania zákazky: zmluva o dielo 
Žiadna zo zmluvných strán nepostúpi plnenie z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej
strany. Písomný súhlas za objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie práv a povinností bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany je neplatné. 
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. 

Financovanie zákazky: 
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. 

Doplňujúce informácie: 
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. 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Uchádzač je povinný skontrolovať si povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (aktuálne platné limity: v prípade
jednorazového plnenia ide o limit nad 100.000 eur, v prípade opakujúceho sa plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad 250.000 eur, limity
sa posudzujú vrátane DPH). 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť. 

Prílohy: 
Príloha č. 1_Výkaz_výmer_Košeca_park 
Príloha č. 2_Výkaz_výmer_Košeca_Bytovky 
Príloha č. 3_Výkaz_výmer_dopravné značky 
Príloha č. 4_Návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 5_PD_návrh riešenia

Položky zákazky



P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Dopravné značenie v obci Košeca 1,0 celok

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

Prílohy k zákazke Typ Veľkosť

Príloha č. 1_Výkaz_výmer_Košeca_park.xls Iné 86 kB

Príloha č. 2_Výkaz_výmer_Košeca_Bytovky.xls Iné 63 kB

Príloha č. 3_Výkaz_výmer_dopravné_značky.xlsx Iné 11,3 kB

Príloha č. 4_Návrh na plnenie kritérií.docx Iné 16,0 kB

Príloha č. 5_PD_návrh_riešenia.rar Iné 7,7 MB


