Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
- Názov adresy a kontaktné údaje
- Názov organizácie: Obec Chorvátsky Grob
- Adresa organizácie: Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob
- IČO:
00304760
- Kontaktná osoba:
Ing. Radovan Benčík, starosta obce
- Telefón:
+421 2322 230 01
- E-mail:
starosta@chorvatskygrob.sk
sekretariat@chorvatskygrob.sk
- Internetová adresa organizácie (URL): www.chorvatskygrob.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na internetovej adrese (URL): http://www.chorvatskygrob.sk/verejne-obstaravanie.html od
21.11.2018 v súlade s inštrukciami Úradu vlády SR v rámci programu Podpora rozvoja športu
na rok 2018 pre zverejňovanie súťažných dokumentov.
Názov predmetu zákazky: Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Javorová Alej
(Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci
programu Podpora rozvoja športu na rok 2018)
Hlavný kód CPV: CPV 45236110–4 stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
Druh zákazky: Uskutočnenie stavebných prác
Zákazka s nízkou hodnotou - § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Stručný opis: Predmetom zákazky je výstavbe viacúčelového multifunkčného ihriska
s umelou trávou o rozmeroch 36 x 18 m pri ZŠ Javorová Alej v obci Chorvátsky Grob v časti
Čierna Voda. Podrobnosti predmetu zákazky a zostavenia ponúk sú uvedené vo Výzve na
predkladanie ponúk, ktorá bude zverejnená na webovej stránke verejného obstarávateľa.
Predpokladaná hodnota zákazky: 39.258,066 € bez DPH (položky oceňované uchádzačom)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 1) Najnižšia cena v € s DPH – 95 bodov
2) Dĺžka realizácie v kalendárnych dňoch – 5 bodov
Dĺžka trvania zákazky: do 60 kalendárnych dní od platnosti a účinnosti ZOD
Podmienky účasti:
a) Doklad o oprávnení uskutočňovať požadované stavebné práce, v ktorom musí byť zapísaný
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým je:
- aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická
osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ), alebo
- aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), alebo
- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
Predkladané doklady musia byť predložené ako originály, resp. ich úradne overené platné
kópie.
b) Uchádzač musí v súlade s § 34 ods.1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov preukázať, že disponuje minimálne
jednou osobou s požadovanou praxou a skúsenosťami v profesii stavbyvedúci - osoba
odborne spôsobilá na výkon činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a 46a zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.

Od stavbyvedúceho sa vyžaduje: - minimálne tri roky odbornej praxe stavbyvedúceho
- získané osvedčenie stavbyvedúceho o vykonaní skúšky
odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho
Uchádzač predloží za stavbyvedúceho nasledovné doklady:
- životopis alebo údaje o odbornej praxi preukazujúce splnenie podmienky účasti, ktorý
musí obsahovať nasledovné údaje:
- meno a priezvisko stavbyvedúceho,
- názov a sídlo objednávateľa, resp. zamestnávateľa stavbyvedúceho,
- čas plnenia zmluvy, resp. pracovných povinností (od - do: mesiac a rok),
- stručný popis predmetu zmluvy, resp. rozsah stavebných prác, ktoré stavbyvedúci
zabezpečoval (min. 2 akcie),
- tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa alebo zamestnávateľa, u ktorého si
možno overiť tieto údaje (pre min. 2 akcie uvedené v predchádzajúcej položke),
- platné osvedčenie stavbyvedúceho o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre
činnosť stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo
porovnateľný doklad, príp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie, tzn.
ekvivalentný doklad vydaný krajinou sídla uchádzača, na základe ktorého môže
vykonávať uvedenú činnosť v krajine svojho sídla.
Predkladané doklady musia byť predložené ako originály, resp. ich úradne overené platné
kópie.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti môže
postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Ak uchádzač nesplní podmienky účasti podľa bodov a) a b) výzvy na predkladanie ponúk
nebude jeho ponuka v tomto verejnom obstarávaní zaradená do hodnotenia.
Použitie elektronickej aukcie: nie
Lehota na predkladanie ponúk: 28.11.2018 17.45 hod.
Termín otvárania ponúk: 28.11.2018 17.50 hod.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2018

