
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Výstavba amfiteátra 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: 103628,47 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: do 10.8.2022

Lehota na predkladanie
ponúk: do 7.6.2022 do 13:00

Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU5vI7ZjRHQaIXnSY4SESs7y
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 Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

Všeobecný opis zákazky

Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce „Výstavba amfiteátra v obci Košeca“. 

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s
nízkymi hodnotami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady
na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

Opis predmetu zákazky: 
Architektonicko-stavebné riešenie vyplýva hlavne z daného polohopisu a výškopisu pozemku, ktorý v miernom svahu klesá od ulíc Hlavná a
Školská smerom k Bálentovej ulici. Menšou úpravou terénu vytvoríme tri hlavné terasy, ktoré budú zapažené stenami. Vytvoria tak kruhovú
kompozíciu tvoriacu línie stien a lavíc na sedenie. V obvodových múroch s väčšou výškou bude stena slúžiť tiež ako hluková bariéra.
Celkovo ide o kombináciu cca 400 miest na státie a troch murovaných lavíc s kapacitou cca 120 miest na sedenie. Materiálové riešenie
bolo jednoznačné. Pri revitalizácii Košeckej tehelne a rozobratím jej existujúcich objektov obec získala k dispozícii väčšie množstvo
stavebného materiálu. Steny a lavice murované z tehál plných pálených sú nielen ekologickým riešením. Posudzovaný hlavný nový oporný
múr je riešený ako tehlový gravitačný múr spájaný maltou. Múr s maximálnou stavebnou výškou cca 2,2 m bude mať rozmer betónového
základu 0,6 m x 0,8 m. Múr je zaťažený vlastnou tiažou, zeminou za múrom a úžitkovým zaťažením nad múrom. Celá dĺžka múra tvorí
jeden dilatačný celok. Podrobnejšie detaily statického posúdenia sú súčasťou projektovej dokumentácie. 
Sedáky sú betónové votknuté do steny a podopreté na oceľové vzpery. Na menších stienkach sú položené do maltového lôžka betónové
pláty, s dôrazom na ošetrenie hrany dosiek kvôli komfortu divákov. Amfiteáter je osvetlený lineárne LED pásmi (spôsob osadenia je vidieť
vo výkrese detailov) a bodovo exteriérovými lampami v počte 5 ks, ktoré  poskytujú dostatočný výkon na osvetlenie menšieho či väčšieho
priestoru. Ich konštrukcia je vyrobená kombináciou hliníka a kovu. Svetelný zdroj chráni polykarbonátový kryt, slúžiaci ako tienidlo. Ich
poloha je vyznačená vo výkrese. Predmet zákazky je spracovaný do výkazu výmer (príloha č. 2) a architektonickej štúdie (príloha č. 4). 

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. 

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. 
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ. 

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

https://www.tendernet.sk/vyzva/dU5vI7ZjRHQaIXnSY4SESs7y


Meno: Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce 
Telefonický kontakt: 0918 461 201 
Emailový kontakt: starosta@koseca.sk 

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 spôsobom
popísaným v zmluve o dielo, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o
verejnom obstarávaní. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje personálne kapacity pre
realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané evidované
príslušným Úradom práce v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec Košeca, okres Ilava, VÚC Trečín). 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil vyplnené: 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.doc 
Príloha č. 2 – Výkaz výmer Amfiteáter Košeca.xls 

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. 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov obstarávateľa.  Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác - a
následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje. 

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. 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu. 

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

Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.08.2022. 

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. 

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

Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže 
požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť
odôvodnenie nízkej ponuky. 
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Z procesu
vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak: 
ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na vysvetľovanie, uchádzač nedoručí písomné
vysvetlenie ponuky, predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou verejného
obstarávateľa. 

Termín výstavby: prevzatie staveniska: do 2 pracovných dní po podpise zmluvy 
začiatok výstavby: do 3 pracovných dní po prevzatí staveniska 
(so začatím prác najneskôr 20. júna 2022) 
lehota na odovzdanie diela: najneskôr do 10.8.2022 

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 03.06.2021 Do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 04.06.2021 
do 12:00 hod. 

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy
odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre
Zhotoviteľa/Dodávateľa (príloha č. 3) 

Prílohy: 
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií.doc 
Príloha č. 2 – Výkaz výmer Amfiteáter Košeca.xls 
Príloha č. 3 – ZoD Amfiteáter Košeca.docx 
Príloha č. 4 – architektonická štúdia.pdf

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Výstavba amfiteátra 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_Návrh na plnenie kritérií.docx Iné 14,0 kB

Príloha č. 2_Výstavba amfiteátra v obci Košeca_výkaz_výmer.xlsx Iné 40,2 kB

Príloha č. 4_architektonická štúdia.pdf Iné 14,6 MB

Príloha č. 3_ZoD-amfiteáter.docx Iné 39,3 kB


