Druh verejného obstarávania : Zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Verejný obstarávateľ : OBEC Kráľova Lehota
Stavba : MK Kráľova Lehota – koniec obce

Výzva na predloženie cenovej ponuky
zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
pre verejného obstarávateľa v zmysle §6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. zákona
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, na zákazku, ktorá nie je bežne dostupná na trhu a nespadá do limitu podlimitných
zákaziek v zmysle § 4 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení
Č j. : 252/2015

V Královej Lehote 24.07.2015

1. Verejný obstarávateľ: Obec Kráľova Lehota
Sídlo:
Obecný úrad, 032 33 Kráľova Lehota 39
Zastúpená :
Vladimír Kapríni, starosta obce
IČO :
00315338
DIČ :
2020581420
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Liptovský Hrádok
Číslo účtu IBAN : SK08 0200 0000 0000 2622 7342
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie a styk so záujemcami :
Osoby oprávnené konať za objednávateľa
vo veciach zmluvných aj technických: Vladimír Kapríni, starosta obce, 0903 800317
Kontaktná osoba pre zabezpečenie prieskumu trhu: Dana Kičinová
Adresa: Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 0910 955 456, 044 – 5224411, e-mail: dana.kicinova@gmail.com
2. Predmet zákazky:
Názov stavby: „MK Kráľova Lehota – koniec obce“
Miesto stavby: intravilán obce, katastrálne územie Kráľova Lehota
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v bode 20./ tejto výzvy: Opis
predmetu zákazky.
Rozsah predmetu zákazky je určený výkazom výmer a súťažnými podmienkami
3. Druh zákazky:
Je to zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Výsledkom prieskumu trhu bude zmluva
s peňažným plnením. Uchádzač musí vlastniť oprávnenie na dodanie stavebných prác
v zmysle osobitných predpisov.
CPV kód hlavný slovník:
45 233 120-6
Kategória:
Stavebné práce na výstavbe ciest
4. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania bez variantných riešení.
Predpokladaná cena zákazky: cena bez DPH je 24 429,38 €
5. Obhliadka miesta: v prípade dodania predmetu zákazky ohliadku miesta stavby verejný
obstarávateľ neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku miesta realizácie
zákazky, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre
prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu
uchádzača. Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie ohliadky miesta stavby je
kontaktnou osobou starosta obce Vladimír Kapríni, tel. kontakt : 0903 800317
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6.
7.
8.
9.

Požadované zábezpeky a záruky na súťaž: Nepožadujú sa.
Elektronická aukcia: Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Predmet obstarávania sa nemôže deliť.
Zdroj finančných prostriedkov: Stavba bude financovaná z rozpočtu obce a z
finančných prostriedkov získaných od Lesov SR š.p. Banská Bystrica. Verejný
obstarávateľ neposkytne pri stavebných prácach preddavok.

10. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo bude uzavretá v lehote viazanosti súťažných ponúk. Návrh zmluvy o
dielo bude predložený na rokovanie iba úspešnému uchádzačovi. Dodávateľ nastúpi na
výkon stavebných prác do 7 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.
Záruka na stavebné práce bude 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela.
Preddavok na práce objednávateľ neposkytne a splatnosť faktúr je stanovená do 30dní.
11. Miesto uskutočnenie stavebných prác: intravilán obce Kráľova Lehota - parcela číslo
KNC 363/1, 1130, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Kráľova Lehota.
12. Podmienky získania a poskytovanie súťažných podkladov:
Súťažné podklady, resp. ich vysvetlenie vrátane tejto výzvy môžete získať na adrese:
Dana Kičinová, Moyzesova 177, 033 01 Lipovský Hrádok, tel. kontakt: 0910955456,
email : dana.kicinova@gmail.com.
Záujemca doručí žiadosť emailom, poštou resp. osobne. Súťažné podklady budú na
základe písomne doručenej žiadosti doručované iba elektronicky. V prípade osobného
doručenia žiadosti, musí sa stretnutie dohodnúť telefonicky.
13. Oprávnení uchádzači – podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky min. troch záujemcov, o ktorých vie
z vlastných skúseností, že sú držiteľmi oprávnenia na uskutočnenie stavebných prác.
Ostatní uchádzači musia disponovať taktiež týmto dokladom.
14. Predloženie ponuky:
Uchádzač, ktorý je držiteľom oprávnenia na dodanie stavebných prác môže predložiť iba
jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v uzatvorenom obale
s označením: obchodného názvu uchádzača a označenie súťaže „Prieskum trhu – MK
Kráľova Lehota – koniec obce“ s výzvou NEOTVÁRAŤ, na adresu: Obec Kráľova
Lehota, 032 33 Kráľova Lehota 39.
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na vyššie uvedenú adresu osoby
zabezpečujúcej prieskum trhu.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 10.08.2015 o 11.00 hod. miestneho času.
15. Ponuka musí obsahovať:
a./ Návrh na plnenie kritéria - Rozpočet – cenovú ponuku na celý predmet obstarávania,
ocenené musia byť všetky položky výkazu výmer, ktorý je súčasťou podkladov.
b./ Fotokópiu živnostenského oprávnenia alebo výpisu z OR, resp. iný doklad na
preukázanie oprávnenia uskutočňovať stavebné práce
c./ Identifikačné údaje podľa „Prílohy č.1“
16. Trvanie zmluvy:
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Termín začatia: bude dohodnutý na základe telefonického oznámenia starostu obce
o dátume odovzdania a prevzatia staveniska. Dodávateľ musí začať so
stavebnými prácami do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia
staveniska, predpokladaný termín začatia realizácie je od 20.09.2015
Termín ukončenia: do 25 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Stavba bude ukončená odovzdávacím
fotodokumentácie realizácie stavby na CD nosiči.

a preberacím

protokolom

vrátane

17. Otváranie obálok s ponukami:
Otváranie obálok je neverejné a uskutoční sa: 10.08.2015 až 11.08.2015, na adrese Obce
Kráľova Lehota.
18. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk je neverejné a hodnotiť bude komisia zložená zo zástupcov
verejného obstarávateľa a Lesov SR š.p. Banská Bystrica Ing. Romana Hromádku, OLZ
Liptovský Hrádok.
18.1 Kritériom na vyhodnotenie súťažných ponúk je: najnižšia cena.
Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené v
súťažných podkladoch.
Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky bez
DPH a pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane
DPH.
18.2 Hodnotenie ponúk podľa stanoveného kritéria:
Ponuke s najnižšou celkovou cenou bude určené prvé poradie -1bod. Ostatné ponuky
budú zaradené do poradia podľa výšky ponúknutej celkovej ceny (druhé poradie – 2
body, atď.).
Každý člen komisie hodnotí samostatne každú ponuku. Komisia následne vypracuje
súhrnné vyhodnotenie ponúk a vykoná súčet priradených hodnôt poradia. Víťazom sa
stane uchádzač, ktorého ponuka pri súčte priradených hodnôt poradia dosiahne najnižšie
bodové vyhodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa počtu získaných
bodov. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.
19. Podmienky verejného obstarávateľa:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky resp.
účasťou na ohliadke miesta znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi
a bez ohľadu na výsledky prieskumu. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa
v zmysle súťažných podmienok v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú.
Zostávajú ako súčasť dokumentácie súťaže – prieskumu.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom
alebo českom jazyku. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí
trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť čitateľne vyhotovená písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.
Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku musia byť v ponuke predložené ako
prvopisy / originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani
jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá
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požiadavkám určených verejným obstarávateľom, alebo ak sa podstatne zmenili okolnosti,
za ktorých bola súťaž - prieskum vyhlásená a nebolo možné ich predvídať.
20. Opis predmetu zákazky - požiadavka na rozsah stavebných prác:
Stavebné práce sú definované vo výkaze výmer Jedná sa o úpravu existujúcej
komunikácie na konci obce v pôvodnej šírke. Povrch je navrhnutý z asfaltového betónu
AC 16 hr. 60 mm, ktorý bude položený na pôvodný povrch MK a z časti krajnice na
upravený povrch po splaškovej kanalizácii. Existujúce kanalizačné šachty splaškovej
kanalizácie, nachádzajúce sa v telese MK, budú už upravené na potrebnú výšku –
zabezpečí verejný obstarávateľ.
Pri prácach na MK je povinný dodávateľ stavebných prác si zabezpečiť dopravné
značenie v zmysle platných predpisov pre daný druh stavebnej činnosti.
Rozsah stavebných prác je daný výkazom výmer.
21. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za uskutočnenie stavebných prác, uvedená
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EURO. Cena musí byť spracovaná v zmysle –
výkazu výmer, v súlade s ostatnými požiadavkami na predmet zákazky.
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v platnom znení a musí byť stanovená ako cena maximálna, zahrňujúca aj všetky
vedľajšie náklady spojené s požadovanou dopravou a inštaláciou tovaru na miesta.
Uchádzač uvedie cenu v zložení: - navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- sadzba DPH a výška DPH
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
22. Lehota viazanosti cenovej ponuky je stanovená do 30.10.2015.
23. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky.
24. Verejný obstarávateľ zruší súťaž ak cenové ponuky presiahnu limit jednoduchej zákazky.
25. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde
k uzavretiu zmluvy s úspešným uchádzačom, uzavrie zmluvu v lehote viazanosti
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.

Schválil: Vladimír Kapríni, starosta obce

Vypracoval: Dana Kičinová

.....................................................

.....................................................
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Súťažné podklady tvorí :
a.) Výzva na predloženie ponuky
b.) Príloha č. 1 – Identifikačné údaje
c.) Príloha č. 2 - Výkaz výmer
Predpoklad – Harmonogram VO a trvanie zmluvy o dielo
a.) Verejné obstarávanie: 07-08/2015
b.) Zverejnenie na web stránke obce: 30.07.2015
c.) Odoslanie výzvy min. trom uchádzačom na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa:
30.07.2015
d.) Možnosť požiadať o súťažné podklady: od zverejnenia výzvy do termínu 10.08.2015 do 10.00
hod.
e.) Predloženie ponuky: 10.08.2015 do 11.00 hod.
f.)

Otváranie ponúk neverejné – predpoklad : 10.08.2015 až 11.08.2015

g.) Vyhodnotenie a elektronické oznámenie výsledkov všetkým uchádzačom: 11.08.2015-12.08.2015
h.) Rokovanie o podmienkach a podpise zmluvy : 14.08.2015
i.)

Zverejnenie zmluvy v zmysle platných predpisov: po podpise, zmluva je účinná deň po
zverejnení na web stránke obce

j.)

Odovzdanie a prevzatie staveniska: v závislosti od klimatických pomerov predpoklad 20.09.2015

k.) Ukončenie stavebných prác: do 25 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
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