
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Zemné a výkopové práce, búracie práce, predaj a dovoz sypkých
stavebných materiálov

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Ledrov, spol. s r.o.

IČO 31635041

Adresa Schreiberova 369, 020 61 Lednické Rovne, SK

Kontaktná osoba Tomáš Pokorný, +421910951882, pokorny.tomas@centrum.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Aukcia Multikriteriálna

 
Jedná sa o typ aukcie, kde sa okrem konečnej ceny hodnotí aj splnenie ďalších kritérií uchádzača.
Môže sa jednať o lehotu dodania, referencie, kvalitatívne prvky a podobne. Tento typ aukcie je
vhodný pri špecifických individuálnych nákupoch tovarov, služieb a prác. Umožňuje nastavenie
zákazky podľa individuálnych požiadaviek klienta.

Predpokladaná hodnota: 100000,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 2/2018 - 12/2019

Lehota na predkladanie
ponúk: do 15.2.2018 do 8:55

Začiatok aukcie: 15.2.2018 9:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?fKovtLFZcAT9Lqp29S2CdA
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.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

 

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa vykonávať zemné a výkopové práce, búracie
práce, predaj a dovoz sypkých stavebných materiálov podľa potrieb objednávateľa.
Jednotlivé práce alebo množstvo materiálu budú špecifikované v jednotlivých objednávkach.

Spoločný slovník verejného obstarávania (CPV):
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín
45110000-1 Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
14210000-6 Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky

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

Miesto plnenia :
Miestom uskutočnenia stavebných prác je obec Lednické Rovne, katastrálne územie : Lednické
Rovne, okres Púchov.

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti :
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý požadovaný rozsah predmetu zákazky

Možnosť predloženia variantných riešení :
- 1 / 4 -

https://www.tendernet.sk/zakazka?fKovtLFZcAT9Lqp29S2CdA


Opis zákazky

Možnosť predloženia variantných riešení :
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu
k požadovanému predmetu zákazky.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

Požiadavky a pokyny na vypracovanie a predloženie 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.

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať :
- Návrh na plnenie /príloha/
- Výpis z obchodného registra
Doklad musí byť aktuálny ku dňu predkladania cenovej ponuky. Doklad môže uchádzač predložiť
ako fotokópiu, úspešný uchádzač bude povinný verejnému obstarávateľovi predložiť pred podpisom
rámcovej dohody originál, resp. úradne osvedčenú fotokópiu dokladu s rovnakým dátumom
vyhotovenia, ako bol predložený v cenovej ponuke.
- Vyhlásenie uchádzača /príloha/
- Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov /príloha/

Vyhodnotenie cenových ponúk :
Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní sa bude posudzovať z dokladov
predložených podľa požiadaviek. 
Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti alebo predloží neplatné doklady alebo poskytne
nepravdivé informácie alebo pozmenené informácie, bude z verejného obstarávania vylúčený.
Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
Ponuky sa vyhodnocujú z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky a náležitosti ponuky a verejný obstarávateľ vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú tieto požiadavky
uvedené vo výzve.
V rámci vyhodnotenia cenových ponúk si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo požiadať
uchádzačov o vysvetlenie cenovej ponuky, resp. overiť si niektoré údaje a skutočnosti uvedené v
ponuke.

Verejný obstarávateľ stanovil na vyhodnotenie ponúk kritérium najlepší pomer ceny a lehoty
realizácie.

Definícia kritérií a ich relatívnej váhy:
Cena po súčte jednotlivých položiek uvedených v návrhu na plnenie kritérií vrátane DPH uvedená v
EUR váha 70%

Verejný obstarávateľ vykoná bodové hodnotenie tohto kritéria. Maximálny počet pridelí ponuke
uchádzača, ktorá bude mať po súčte jednotlivých položiek uvedených v návrhu na plnenie kritérií
najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH v zmysle definície tohto kritéria. Pri ostatných ponukách sa
bodové hodnotenie tejto položky zákazky vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny platnej
ponuky a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobené maximálnym počtom
bodov (70), ktoré sa prideľujú pre toto kritérium. Bodové hodnotenie sa vykoná s presnosťou na 2
desatinné miesta.

[(cenamin / cenanavrh) * (bodymax)]

cena min - najnižšia navrhovaná cena po súčte jednotlivých položiek uvedených návrhu na plnenie
kritérií vyjadrená v EUR vrátane DPH
cena navrh - navrhovaná cena príslušnej vyhodnocovanej ponuky vyjadrená v EUR vrátane DPH
body max - maximálny počet bodov, prideľovaný pre prvé kritérium, t.j. max. 70 bodov

Lehota nástupu pracovníkov po zadaní objednávky uvedená v dňoch váha 30%

Verejný obstarávateľ vykoná bodové hodnotenie tohto kritéria. Maximálny počet bodov pridelí ponuke
uchádzača s najnižšou navrhovanou lehotou nástupu pracovníkov na výkon stavebných prác. Pri
ostatných ponukách sa bodové hodnotenie tejto položky zákazky vyjadrí ako podiel najnižšej
navrhovanej lehoty nástupu pracovníkov a navrhovanej lehoty príslušnej vyhodnocovanej ponuky,
prenásobené maximálnym počtom bodov (30), ktoré sa prideľujú pre toto kritérium. Bodové
hodnotenie sa vykoná s presnosťou na 2 desatinné miesta.

[(lehotamin / lehotanavrh) * (bodymax)]

lehota min - najkratšia lehota nástupu pracovníkov vyjadrená v dňoch
lehota navrh - navrhovaná lehota nástupu pracovníkov vyjadrená v dňoch
body max - maximálny počet bodov, prideľovaný pre druhé kritérium, t.j. max. 30 bodov

Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením vypočítaného počtu bodov za
jednotlivé posudzované návrhy na plnenie, ktoré sú uvedené v ponukách uchádzačov. Po pridelení
príslušného počtu bodov za jednotlivé posudzované návrhy na plnenie, bude vykonaný vzájomný
súčet pridelených bodov za všetky posudzované návrhy na plnenie vo vzťahu k jednotlivým
ponukám uchádzačov.

Opis
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Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka po vzájomnom porovnaní
celkového počtu bodov pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt dosiahne najvyššie
bodové hodnotenie. Ako druhý v poradí bude klasifikovaný ten uchádzač, ktorého ponuka po
vzájomnom porovnaní celkového počtu pridelených bodov dosiahne druhé najvyššie bodové
hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných bodov.

Uzavretie rámcovej dohody :
Verejný obstarávateľ uzatvorí rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom.
Uzavretá rámcová dohoda nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s ponukou predloženou
úspešným uchádzačom.
Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť, potrebnú na uzavretie rámcovej dohody, a to v lehote do 15 kalendárnych dní, ak boli zo
strany verejného obstarávateľa písomne vyzvaní k podpisu rámcovej dohody a to listom Výzva na
poskytnutie súčinnosti potrebnej na uzavretie rámcovej dohody.
Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť rámcovú dohodu alebo neposkytne súčinnosť pre
uzavretie rámcovej dohody, rámcová dohoda môže byť uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil
ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť rámcovú
dohodu alebo neposkytne riadnu súčinnosť pre uzavretie rámcovej dohody, rámcová dohoda môže
byť uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

Doplňujúce informácie
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Predložením cenovej ponuky ešte nevzniká právny nárok na uzavretie zmluvného vzťahu.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
- doplniť Výzvu,
- zmeniť Výzvu,
- zrušiť vyhlásenú Výzvu,
- predĺžiť lehotu na predkladanie cenových ponúk,
- neprijať ani jednu cenovú ponuku.

Opis

Kritéria zákazky

P.Č. Kritérium Povaha Mer. jedn. Váha

1 Cena minimum EUR 70

2 Lehota nástupu pracovníkov po zadaní objednávky uvedená v dňoch minimum Kalendárny deň 30

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Výkop v horn.3-4 do 100 m3 1,000 m3

2 Výkop v horn.3-4 nad 100 m3 1,000 m3

3 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2 1,000 m2

4 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, nad 200 m2 1,000 m2

5 dstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 1,000 m2

6 Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2 1,000 m2

7 Príplatok za sťaženú vykopávku 1,000 m3

8 Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3-4 1,000 m3

9 Búranie konštrukcií muriva betónového 1,000 m3

10 Búranie priečok z tehál, tvárnic priečkoviek 1,000 m3

11 Odvoz alebo dovoz zeminy, sutiny alebo materiálu do 3000 m 1,000 m3

12 Odvoz alebo dovoz zeminy, sutiny alebo materiálu každý ďalší 1000 m 1,000 m3

13 Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád 1,000 t

14 Poplatok za uloženie vykopanej zeminy 1,000 t

15 Podklad zo štrkodrviny frakcia 0-4 mm 1,000 t

16 Podklad zo štrkodrviny frakcia 4-8 mm 1,000 t

17 Podklad zo štrkodrviny frakcia 8- 16 mm 1,000 t

18 Podklad zo štrkodrviny frakcia 0-32 mm 1,000 t

- 3 / 4 -



19 Podkladový makadam 16 – 32 mm 1,000 t

20 Piesok kopaný žltý 0 – 1 mm 1,000 t

21 Ručné hĺbenie jám a rýh, dočisťovanie 1,000 t

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

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

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

výkopové práce - vyhlásenia uchádzačov.doc Iné 17.1.2018 74 kB

výkopové práce - návrh plnenia.doc Iné 17.1.2018 93 kB

Návrh rámcovej zmluvy -výkopové práce (1).doc Návrh zmluvy 23.1.2018 124 kB

Generované 25.1.2018 o 10:24 systémom TENDERnet
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