Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
Oznámenie o vyhlásení procesu verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z.
pre zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného
diela: „Revitalizácia verejného priestranstva v obci Spišský Štvrtok“

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods.1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
kontaktná e-mailová adresa:
webové sídlo:

Obec Spišský Štvrtok
Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
00329631
2020717897
neplatca DPH
Ing. Ján Greš, starosta obce
č. tel. : 0911 633 722, 053 / 4598532
obec@spisskystvrtok.sk
www.spisskystvrtok.sk

2. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“), podľa vzoru z prílohy č.2 (poskytne
verejný obstarávateľ záujemcom na požiadanie).
Ponúknutie výhodnejších zmluvných podmienok pre verejného obstarávateľa nie je
vylúčené, uchádzač tieto vo zvýraznenej forme uvedie aj v návrhu ZoD.
3. Podrobný opis predmetu zákazky:
Predmetom ponuky a zákazky je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného
diela: „Revitalizácia verejného priestranstva v obci Spišský Štvrtok“
Stavba zahŕňa stavebné, terénne a sadovnícke úpravy na parcele č. 106/3 v obci Spišský
Štvrtok podľa spracovanej projektovej dokumentácie.
Podrobný rozsah predmetu zákazky a špecifikácie sú súčasťou prílohy č.1 „Projektová
dokumentácia“ + „Výkaz výmer“.
Verejný obstarávateľ poskytne záujemcom na požiadanie výkaz výmer, technickú správu
a projektovú dokumentáciu v elektronickej podobe.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
Maximálna hodnota predmetu obstarávania bez DPH je stanovená na výšku 17.450 €.
5. Miesto a termín realizácie predmetu zákazky:
miesto realizácie – intravilán obce Spišský Štvrtok, stavba na pozemku p.č. C-KN 106/3
v KU Spišský Štvrtok – v zmysle PD pre ohlásenie stavebných úprav,
termíny realizácie
– začiatok stavebných prác do 7 kalendárnych dní od odovzdania staveniska (predpoklad
04/2013),
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– ukončenie realizácie stavebných prác úspešným odovzdávacím a preberacím konaním
4 mesiace po odovzdaní staveniska.
6. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Súťažné podklady bez úhrady budú poskytnuté záujemcom, ktorí na základe zverejnenej
výzvy na predloženie ponuky o ne požiadajú verejného obstarávateľa.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady:

04.02.2013 do 15,00 hod.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo priamo osloviť troch záujemcov, ktorých
referencie si zistil osobnou skúsenosťou a vlastným prieskumom trhu a ktorým zašle
súťažné podklady.
7. Lehota, miesto a čas na predloženie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky v 1 vyhotovení.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa neumožňuje.
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
riešeniu – predloženej ponuke. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude
zaradené do hodnotenia – nebude sa naň prihliadať.
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Lehota na predloženie ponuky:

do 13.02.2013 do 13:00 hod..

Miesto predloženia ponuky: ponuku doručiť na adresu verejného obstarávateľa uvedenú
v bode 1 tejto výzvy.
Ponuku musí uchádzač predložiť:
− v písomnej (listinnej) forme;
− v jednom originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii (pokiaľ nie je pri
jednotlivých požadovaných dokladoch uvedené inak, že postačuje fotokópia), v
štátnom jazyku slovenskom alebo v českom jazyku;
− poštou alebo osobne, v lehote na predkladanie ponúk;
− v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta
podnikania uchádzača, s označením „súťaž“, „NEOTVÁRAŤ“ a s heslom súťaže:
„Revitalizácia verejného priestranstva v obci Spišský Štvrtok“.
8. Dátum, čas a miesto otvárania ponúk:
13.02.2013 o 14,00 h., Obecný úrad, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok
9. Lehota viazanosti ponúk: 31.08.2013
10. Pokyny na zostavenie ponuky
Požadujeme, aby ponuka uchádzača bola predložená v písomnej (listinnej) forme
v jednom vyhotovení, poštou alebo osobne, v lehote na predkladanie ponúk a aby
obsahovala nasledovné doklady a údaje a odporúčame, aby boli predložené v nižšie
stanovenom poradí:
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a) Identifikačné údaje uchádzača - obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ
pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.
s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
Odporúča sa, aby uchádzač uviedol aj osobu, ktorá je oprávnená konať za uchádzača
vo verejnom obstarávaní.
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – ponuková cena v €
s DPH, resp. konečná cena pre neplatcov DPH, za celý predmet zákazky spolu =
100%. Najnižšia ponuková cena spolu s DPH, resp. konečná cena pre neplatcov DPH
v porovnaní s ponukovými cenami všetkých vyhodnocovaných uchádzačov, bude
podklad pre určenie úspešného uchádzača.
Uviesť ponukovú cenu za celý predmet zákazky v členení:
- spolu celý predmet zákazky:
... € bez DPH
... € DPH 20%
... € s DPH
Ponuková cena celkom musí obsahovať:
zhotovenie stavebného diela v zmysle oceneného výkazu výmer. Súčasťou ceny je aj
prípadné použitie dočasného dopravného značenia počas výstavby so zabezpečením si
vydania príslušných povolení, vytýčenie inžinierskych sietí, zákonné nakladanie so
vzniknutými stavebnými odpadmi s odovzdaním dokladov o ich nakladaní,
zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci vlastných zamestnancov
a občanov prechádzajúcich staveniskom, odovzdanie dokladov potvrdzujúcich kvalitu
a technické parametre diela (stavebný denník, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode
zabudovávaných výrobkov, predpísané protokoly o skúškach a pod.).
c) Doklady týkajúce sa osobného postavenia uchádzača
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode dokladom v zmysle
§ 26 ods.1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Tento doklad uchádzač predloží v
platnom originálnom vyhotovení alebo platnej úradne osvedčenej kópii. Menovaný
doklad je možné nahradiť platným potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov
Úradu pre verejné obstarávanie v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej
kópii podľa § 128 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní.
d) Ocenený Výkaz výmer.
Súčasťou ponuky musí byť ocenený Výkaz výmer z prílohy č. 1 súťažných podkladov
v listinnej aj elektronickej podobe. Uchádzač vyčísli celkovú cenu predmetu zákazky
v EUR bez DPH, ako súčet čiastkových cien za jednotlivé položky a to na 2 desatinné
miesta.
Čiastkové ceny jednotlivých položiek vyčísliť ako súčin predpísaného množstva
v merných jednotkách a ponukovej jednotkovej ceny v EUR za mernú jednotku.
V ponukovej cene celkom predmetu zákazky, ktorá je nemenná a pevná, musia byť
zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetného stavebného diela
a minimálne ďalšie náklady uvedené v bode 10. b) tejto výzvy.
e) Návrh Zmluvy o dielo.
Uchádzač je povinný predložiť v ponuke návrh Zmluvy o dielo 1x v tlačenej forme
v originálnom vyhotovení, v zmysle vzoru z prílohy č.2, ktorý musí byť podpísaný
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štatutárnym orgánom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený
konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Uchádzači majú právo v návrhu
zmluvy ponúknuť pre verejného obstarávateľa výhodnejšie zmluvné podmienky.
Návrh zmluvy, následne aj zmluvu musí uchádzač považovať za verejnú zmluvu, t.j.
napríklad verejne sprístupnenú na webovej stránke verejného obstarávateľa a prípadne
v centrálnom registri zmlúv.
Úspešný uchádzač, bude vyzvaný verejným obstarávateľom k podpisu zmluvy a to
v lehote viazanosti ponúk.
11. Preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní:
Predložiť doklady uvedené v bode 10 tejto výzvy.
12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe ponukovej ceny v € s DPH 20%, resp. konečnej
ceny pre neplatcov DPH, za celý predmet zákazky spolu = 100%. Najnižšia ponuková
cena spolu v € s DPH, resp. konečná cena pre neplatcov DPH v porovnaní s ponukovými
cenami všetkých vyhodnocovaných uchádzačov, bude podklad pre určenie úspešného
uchádzača.
Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky len tých uchádzačov, ktoré splnili
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude
mať ponuku s najnižšou cenou, bude vyhodnotená ako úspešná. Verejný obstarávateľ ju
prijme a s úspešným uchádzačom uzavrie zmluvu v lehote viazanosti. Ostatným
uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli a identifikuje
úspešného uchádzača.
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie
ponúk.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky
podľa § 46 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, neprijať ani jednu ponuku
resp. zrušiť vyhlásenú zákazku verejného obstarávania, ak by sa podstatne zmenili
okolnosti, za ktorých súťaž vyhlásil a nebolo možné ich predvídať.
3. Verejný obstarávateľ si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zákazku a neprijať takú
finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zákazky je vyššia ako pridelené
finančné prostriedky.
4. Realizácia predmetu obstarávania je závislá od získania finančných prostriedkov
z programu rozvoja vidieka SR v rámci výzvy č. 5 /4.2 ISRÚ/2010, opatrenie 4.2
Zatraktívnenie vidieckeho prostredia podporou úpravy, obnovy a rozvoja obcí.
Dátum: 25.01.2013

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa:
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