Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Projektová dokumentácia (aktualizácia) : Rozšírenie splaškovej
kanalizácie - II.etapa
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Mesto Rajecké Teplice
IČO 00321591

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Nám. SNP 29/1, 01313 Rajecké Teplice , SK
Kontaktná osoba Mgr. Mária Olexáková, +421415099069, maria.olexakova@rajecke-teplice.sk

Informácie o zákazke
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie 04/2021
realizácie:
Lehota na predkladanie do 11.1.2021 do 12:00
ponúk:
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/vyzva/c6v6L8ZhWgWfh0GU0SFOJcY

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 zákazky
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Podrobný opis zákazky
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.
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.
Aktuálna projektová dokumentácia je k nahliadnutiu v sídle verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ má k dispozícií aj projekt na I.
etapu, ktorý nadväzuje na II. etapu.
Predmetom aktualizácie bude geodetické zameranie, to zabezpečí samostatne uchádzač ( samostatne vyčísliť).
Projektová dokumentácia sa požaduje v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia.
Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť autorizačné osvedčenie na vykonávanie projektových prác.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom.
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 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

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.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
Projektová dokumentácia ( aktuáliazácia): Rozšírenie splaškovej kanalizácie - II.etapa

1

Množstvo
1,000 celkom

Predmetom zákazky je rozšírenie splaškovej kanalizácie. Splašková kanalizácia bude nadväzovať na existujúcu splaškovú stokovú
sieť Mesta Rajecké Teplice. Kanalizácia je riešená v celom rozsahu ako gravitačná so zaústením do existujúcich splaškových
zberačov.
Predmetom aktualizácie je rozšírenie kanalizácie o nové domy, ktoré sa pripoja na hlavný zberač.

