Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Stavebný dozor pre stavbu: „Rekonštrukcia krytu a odvodnenia
miestnej komunikácie ul. Vysoká v obci Spišský Štvrtok“.
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Spišský Štvrtok
IČO 00329631

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Tatranská 4, 05314 Spišský Štvrtok, SK
Kontaktná osoba Ing. Eva Bajtošová, +421910871043, prednosta@spisskystvrtok.sk

Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie Počas doby realizácie stavby do 3 mesiacov od odovzdania staveniska
realizácie:
Lehota na predkladanie do 26.2.2021 do 12:00
ponúk:
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy je priložený zadávateľom v samostatnom dokumente.

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/vyzva/c6-tNA8RBYEDpm7WYXXyy1Q
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.

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

Všeobecný opis zákazky

1. Predmet zákazky :
Predmetom je výber dodávateľa na službu: "Stavebný dozor pre stavbu: Rekonštrukcia krytu a odvodnenia miestnej komunikácie
ul. Vysoká v obci Spišský Štvrtok".

2. Postup verejného obstarávateľa :
Obec Spišský Štvrtok, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a §117 cit. zákona na predloženie predpokladanej
hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku "Stavebný dozor pre stavbu: Rekonštrukcia krytu a odvodnenia miestnej komunikácie ul.
Vysoká v obci Spišský Štvrtok".
V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom
hodnotenia bude najnižšia cena v € spolu s DPH.

3. Kontaktná osoba pre VO :
meno: Ing. Eva Bajtošová
telefón: 0910 871 043
e-mail: prednosta@spisskystvrtok.sk

4. Lehota na predkladanie cenových ponúk : 26.02.2021 do 12:00 hod.
5. Spoločný slovník obstarávania : 71520000-9 Stavebný dozor
6. Miesto dodania predmetu zákazky : Obec Spišský Štvrtok
7. Termín dodania predmetu zákazky :
Služby budú poskytované počas realizácie hlavných aktivít projektu od momentu odovzdania a prevzatia stavby "Rekonštrukcia krytu a
odvodnenia miestnej komunikácie ul. Vysoká v obci Spišský Štvrtok" do ukončenia stavby.

8. Opis predmetu zákazky :
Výkon činnosti stavebného dozoru pri realizácii stavby "Rekonštrukcia krytu a odvodnenia miestnej komunikácie ul. Vysoká v obci Spišský
Štvrtok".
Stavebný dozor bude realizovať všetky aktivity a činnosti súvisiace s výkonom stavebného dozoru podľa ustanovení § 46 b stavebného
zákona k stavebným prácam na objektoch, najmä dohľad nad priebehom stavebnej činnosti, súlad realizácie stavby s projektovou
dokumentáciou a časovým harmonogramom stavby, dohľad nad dodržiavaním všetkých zákonom stanovených podmienok.
Rozpočet stavby:
79 033 EUR bez DPH
Rozsah stavby:
podľa priloženej projektovej dokumentácie

9. Spôsob predloženia 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.

10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

11. Lehota viazanosti ponúk : Do 30.06.2021
12. Možnosť delenia predmetu zákazky : Nie
13. Variantné riešenie : Neumožňuje sa.
14. Predpokladaná hodnota zákazky :
Určenie PHZ je predmetom tejto súťaže. V prípade, že bude určená PHZ nižšia ako finančný limit podľa §5 ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní, bude táto výzva nahrádzať riadny prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa.

Ak predložené ponuky presiahnu hodnotu 2053 € vrátane DPH, budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné.
15. Zoznam príloh :
Príloha č. 1 Projektová dokumentácia stavby
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 ČV k účasti vo VO
Príloha č. 4 Mandátna zmluva
Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Mandátna zmluva.
2. Financovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
- z dotačných zdrojov (Európsky fond regionálneho rozvoja).
- zo štátneho rozpočtu.

3. Vyúčtovanie predmetu zákazky :
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 14
dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
Faktúry budú vystavené za každý mesiac plnenia predmetu zmluvy až do úplného finančného vysporiadania. Faktúry budú vystavené na
základe pracovného výkazu, za ten ktorý mesiac počas celej doby realizácie projektu. Pracovný výkaz bude prílohou faktúry.
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

4. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky :
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní - uvedie cenu konečnú.
Ak dodávateľ predložil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, že predložená cena je konečná a nemenná a v prípade zmeny
postavenia dodávateľa na platcu DPH bude predložená cena považovaná za cenu vrátane DPH.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky náklady potrebné na poskytovanú službu, a to najmä náklady na práce, materiál a
prepravu.
Ostatné podmienky

1. Konflikt záujmov :
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky.

2. Dôvernosť a ochrana osobných údajov :
- Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani

uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.
- Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Zrušenie zákazky :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk resp. verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť ak:
- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.
- najnižšia cenová ponuka presahuje výšku zdrojov, ktoré mal verejný obstarávateľ pre zákazku vyhradené.
Požadované prílohy ku cenovej ponuke

1. Pokyny na vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom jazyku.
Obsah ponuky: 1. Návrh na plnenie kritérií (v prílohe)

2. Čestné prehlásenie (v prílohe)
Uchádzač nie je povinný predkladať :
1. Doklad o oprávnení vykonávať činnosť požadovanú v rámci predmetu zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia cenovej
ponuky - výpis z obchodného registra / výpis zo živnostenského registra alebo iného relevantného registra. Obstarávateľ je oprávnený
použiť údaje z verejne dostupných zdrojov (www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...)

2. Vyhodnotenie ponúk
Ak bude predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie
podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe kritéria/kritérií na vyhodnotenie ponúk:
a) a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí (dodávateľa),
b) u ďalšieho uchádzača v poradí, ak dôjde k vylúčeniu uchádzača uvedeného v písm. a) a to tak, aby uchádzač umiestnený na prvom
mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk elektronicky
prostredníctvom systému.
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti ponúk.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, vyzvať na uzavretie zmluvy
uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, môže
verejný obstarávateľ na uzavretie zmluvy vyzvať uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

Položky zákazky
P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Stavebný dozor pre stavbu „Podpora dobudovania miestnych komunikácií v obci Spišský Štvrtok“

1,0 počet

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

Prílohy k zákazke

Typ

Veľkosť

P1_Projektova dokumentacia.zip

Iné

12,3 MB

P2_Navrh na plnenie kriteria_vzor.docx

Iné

17,8 kB

P3_Čestné vyhlásenie.docx

Iné

19,5 kB

P4_mandatna zmluva.docx

Návrh zmluvy

21,7 kB

