
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Obec Sklabiná
IČO:  00319554
Sklabiná , 991 05 Sklabiná
Slovensko
Kontaktná osoba: Bc. Kálovcová Marta
Telefón: +421 474514140
Email: ousklabina@pobox.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.sklabina.ocu.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.sklabina.ocu.sk

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.sklabina.ocu.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Sklabiná - Kanalizácia Vetva AA-5 VII. etapa

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45000000-7

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
V obci Sklabiná sa v rokoch 2001 - 2010 uskutočnila výstavba kanalizácie, ktorá v roku 2012 bola daná do trvalej
prevádzky. V rámci výstavby pre nedostatok finančných prostriedkov nebola vybudovaná vetva AA-5 v dĺžke 413 m.
Výstavba kanalizačného zberača AA-5 bude realizovaná na obecných pozemkoch. Splašková kanalizácia sa bude
budovať z PVC rúr DN 300 mm. Súčasťou stavebného objektu je vybudovanie domových prípojok z PVC rúr DN 150 mm
po hranicu súkromných pozemkov v počte 20 prípojok. Kanalizačný zberač AA-5 zaústi do šachty č. 43 zberača AA.
Uloženie potrubia: Potrubie PVC DN 300 mm sa uloží na pieskové lôžko hr. 150 mm. Po uložení sa potrubie obsype
pieskom zhutneným po vrstvách na výšku 300 mm nad potrubie. Nakoniec sa celá ryha zasype výkopovým materiálom.
Pred zahájením výkopových prác sa vykoná narezanie asfaltu na šírku ryhy. Predpokladaná hrúbka asfaltu je 200 mm. V
dĺžke 340 m je panelová cesta, kde bude v dĺžke ryhy potrebné vybrať cestné panely. V mieste predpokladaného
zaústenia domovej prípojky sa osadí PVC tvarovka PJN DN 300/150 mm. Na tvarovku sa napojí potrubie PVC ND 150
mm. Predpokladaná priemerná dĺžka domovej prípojky je cca 5 m. Po vybudovaní zberača je odvod splaškových vôd
zabezpečený odvedením na ČOV Nová Ves.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
198 105,77 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

45231300-8
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Sklabiná

II.2.4)    Opis obstarávania
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Výstavba kanalizačného zberača AA-5 bude realizovaná na obecných pozemkoch. Splašková kanalizácia sa bude
budovať z PVC rúr DN 300 mm. Súčasťou stavebného objektu je vybudovanie domových prípojok z PVC rúr DN 150 mm
po hranicu súkromných pozemkov v počte 20 prípojok. Kanalizačný zberač AA-5 zaústi do šachty č. 43 zberača AA.
Uloženie potrubia: Potrubie PVC DN 300 mm sa uloží na pieskové lôžko hr. 150 mm. Po uložení sa potrubie obsype
pieskom zhutneným po vrstvách na výšku 300 mm nad potrubie. Nakoniec sa celá ryha zasype výkopovým materiálom.
Pred zahájením výkopových prác sa vykoná narezanie asfaltu na šírku ryhy. Predpokladaná hrúbka asfaltu je 200 mm. V
dĺžke 340 m je panelová cesta, kde bude v dĺžke ryhy potrebné vybrať cestné panely. V mieste predpokladaného
zaústenia domovej prípojky sa osadí PVC tvarovka PJN DN 300/150 mm. Na tvarovku sa napojí potrubie PVC ND 150
mm. Predpokladaná priemerná dĺžka domovej prípojky je cca 5 m. Po vybudovaní zberača je odvod splaškových vôd
zabezpečený odvedením na ČOV Nová Ves.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
198 105,77 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  10

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok:  Predloženie prehľadu o celkovom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka,
najviac za posledné tri hospodárske roky. 
Potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenia o poistení
zodpovednosti za škodu podnikateľa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  V rozsahu ako je uvedené vyššie.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok:  Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia
verejného obstarávania a musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác.  
Údaje o technikoch alebo technických orgánoch, najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v
akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi.  
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  V rozsahu ako je uvedené vyššie

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky

Zákazka bude vykonaná len v prípade pridelenia dotácie na daný predmet zákazky.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  13.01.2020 12:00

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch:  10

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  14.01.2020 12:00
Miesto:  Obecný úrad 991 05 Sklabiná 211 - zasadacia miestnosť

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

zelené verejné obstarávanie
VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

13.12.2019

2/2


