MESTO PÚCHOV
Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov, IČO: 00317748
http://www.puchov.sk msu@puchov.sk fax: 042/4650826
fax: +421 42 465 08 26
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Púchov
Adresa:
Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov
IČO:
00317 748
DIČ:
2020615630
Kontaktné osoby zodpovedné:
- za verejné obstarávanie: Ing. Ivana Mikušcová, tel.: 042/ 46 508 36, mail:
ivana.mikuscova@puchov.sk
- za predmet zákazky: Ing. Jana Vondrová, tel.: 042/ 46 508 41, mail:
jana.vondrova@puchov.sk
Webové sídlo (internetová adresa): www.puchov.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na internetovej adrese (URL):
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/763/summary
Názov predmetu zákazky:
Multifunkčné ihrisko, Púchov, Horné Kočkovce
Hlavný kód CPV:
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác
Stručný opis:
Stavba sa nachádza v areáli ZŠ s MŠ. Umiestnená je južne od budovy školy na mieste
jestvujúcej asfaltovej plochy. Multifunkčné ihrisko je riešené s povrchom z umelej trávy. Je
určené pre malý futbal, tenis, volejbal, (nohejbal, basketbal bez čiar). Rozmer hracej plochy
ihriska je 40x20m + 2x vysunutá plocha brány 5,36x1,45m s celkovou plochou 815,544m².
Stavba obsahuje prípravu územia, drenáž spevnenej plochy, vyrovnávaciu vrstvu s použitím
štrkodrte, podkladovú vrstvu gumoasfaltu, umelý vodopriepustný športový povrch, športové
vybavenie, oplotenie a osvetlenie ihriska.
Podrobnejšie informácie o predmete zákazky sú uvedené v priloženej projektovej
dokumentácii „Multifunkčné ihrisko“ a vo výkaze výmer, ktoré sú prílohou tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ odporúča pred stanovením ponukovej ceny obhliadku tvaru miesta.
Predpokladaná hodnota zákazky:
90 620,71 EUR bez DPH

V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota
zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto
ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena celkom v EUR s DPH za celý predmet zákazky.
Uchádzač je povinný vyplniť tlačivo NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ URČENÝCH
VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA HODNOTENIE PONÚK – ponuková cena
uchádzača - pred elektronickou aukciou, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto výzvy.
Uchádzači budú v el. aukcii upravovať ceny smerom nadol.
Prosíme priložiť aj podrobnú kalkuláciu ponukovej ceny uchádzača (v rozsahu a obsahu
ocenených výkazov - výmer z projektovej dokumentácie k tejto zákazke), ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť prílohu tejto výzvy.
Zákazka nie je rozdelená na časti.
Dĺžka trvania zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol predmet zákazky zrealizovaný v lehote do 2
mesiacov od odovzdania staveniska, najneskôr do 31.10.2018.
Podmienky účasti:
Uchádzač predloží v ponuke oskenovaný doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Originál alebo overenú fotokópiu nie staršiu ako 3
mesiace predloží víťazný uchádzač pred podpisom zmluvy.
Uchádzač predloží 3 referencie na zákazky podobného rozsahu a charakteru.
Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
- základné identifikačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, štatutárneho
zástupcu, kontaktnú osobu, kontaktné údaje – telefón, fax, mail)
- celkovú cenu za celý predmet zákazky (vyplnená príloha „Návrh na plnenie kritérií“)
- nacenený výkaz výmer
- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Použitie elektronickej aukcie: áno
Lehota na predkladanie ponúk:
03.08.2018 do 11,00 hod.
Uchádzači predložia svoje ponuky elektronicky priamo do systému JOSEPHINE
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/
JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania
verejných
zákaziek.
JOSEPHINE
je
webová
aplikácia
na
doméne
https://josephine.proebiz.com
Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložením
požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej
adrese https://josephine.proebiz.com/

Pred vkladaním ponuky sa uchádzači zaregistrujú do sw JOSEPHINE. Uchádzač má možnosť
sa registrovať do systému JOSEPHINE pomocou hesla, kódu alebo aj pomocou občianskeho
preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID) .
Na bezproblémové používanie systému JOSEPHINE je nutné používať jeden
z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome.
Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie
sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami,
resp. uchádzačmi
Obsahom komunikácie prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE
bude predkladanie ponúk, vysvetľovanie súťažných podkladov alebo výzvy na predloženie
ponuky, prípadné doplnenie súťažných podkladov alebo výzvy, vysvetľovanie predložených
ponúk, vysvetľovanie predložených dokladov a atd. V prípade, že verejný obstarávateľ
rozhodne aj o možnosti iného spôsobu komunikácie než prostredníctvom komunikačného
rozhrania JOSEPHINE, tak v súťažných podkladoch alebo vo výzve túto skutočnosť zreteľne
uvedie. Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z daného tendru vylúčená, uchádzačovi
bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE oznámené vylúčenie s
uvedením dôvodu. Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania
systému JOSEPHINE zaslané oznámenie, že sa jeho ponuku prijíma.
Ak je odosielateľom zásielky verejný obstarávateľ, tak záujemcovi resp. uchádzačovi bude na
ním určený kontaktný e-mail (zadaný pri registrácii do systému JOSEPHINE) bezodkladne
odoslaná informácia o tom, že k predmetnej zákazke existuje nová zásielka/správa. Záujemca
resp. uchádzač sa prihlási do systému a v komunikačnom rozhraní zákazky bude mať
zobrazený obsah komunikácie – zásielky, správy. Záujemca resp. uchádzač si môže
v komunikačnom rozhraní zobraziť celú históriu o svojej komunikácii s verejným
obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom
webovej
stránky
verejného
obstarávateľa,
resp.
v
systéme
JOSEPHINE
(https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných
aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných emailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej
časti obrazovky).
Termín otvárania ponúk:
03.08.2018
Po otvorení ponúk a určení poradia na základe predložených ponúk v elektronickej podobe,
verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí
splnili podmienky účasti a neboli vylúčení a ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na
predmet zákazky, na predloženie nových cien v elektronickej aukcii. Výzva bude zaslaná
elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre
elektronickú aukciu (z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné údaje
zodpovednej osoby, najmä mail) a bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva
pracovné dni pred konaním elektronickej aukcie po úvodnom neverejnom vyhodnotení ponúk
uchádzačov.

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuková cena celkom za celý
predmet zákazky (po ukončení el. aukcie) bude najnižšia za predpokladu, že nenastane
neprijateľnosť tejto ponuky podľa bodu 4 tejto výzvy, t. z., že verejný obstarávateľ môže, ale
nemusí prijať ponuku vyššiu ako je predpokladaná hodnota zákazky určená verejným
obstarávateľom s DPH.
Upozornenie: V elektronickej aukcii sa môžu ceny len znižovať, rovnako to platí aj pre
jednotlivé ceny uvedené v kalkulácii ponukovej ceny uchádzača (čiže v prípade, ak bude
úspešný uchádzač predkladať po ukončení el. aukcie upravenú kalkuláciu svojej ceny po
aukcii, nemôže v tejto kalkulácii zvyšovať jednotkové ceny oproti cenám, ktoré uviedol v
kalkulácii ponukovej ceny uchádzača pred el. aukciou.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 31.10.2018.
Ďalšie informácie:
S víťazným uchádzačom bude v lehote viazanosti ponúk podpísaná Zmluva o dielo, ktorá
tvorí prílohu tejto Výzvy na predkladanie ponúk a je záväzná pre všetkých uchádzačov.
V Púchove dňa 13.7.2018

Mgr. Rastislav Henek
primátor mesta
Prílohy:
- Návrh na plnenie kritérií
- Projektová dokumentácia – výkresová časť + technické správy
- Výkaz výmer
- Zmluva o dielo

