Druh verejného obstarávania : Zákazka na zabezpečenie uskutočnenia stavebných prác
Verejný obstarávateľ : OBEC Kráľova Lehota
Stavba : OPRAVA OPLOTENIA vedľa MK Kráľova Lehota, na parcele č. 175/1

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. : 122/2014

V Kráľovej Lehote 13.03.2014

1. Verejný obstarávateľ: Obec Kráľova Lehota
Sídlo:
032 33 Kráľova Lehota 39
Zastúpená:
Vladimír Kapríni, starosta obce
IČO:
00315338
DIČ:
2020581420
Bankové spojenie:
VÚB a.s., pobočka Liptovský Hrádok
Číslo účtu:
SK08 0200 0000 0000 2622 7342
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie a styk so záujemcami:
Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach:
a.) zmluvných:
Vladimír Kapríni, starosta obce 0903 800317
b.) 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: „OPRAVA OPLOTENIA vedľa MK Kráľova Lehota na parcele číslo
KN C 175/1 “
Katastrálne územie: Kráľova Lehota
Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v bode 20./ tejto výzvy: Opis
predmetu zákazky.
Rozsah predmetu zákazky je určený: projektovou dokumentáciou, ktorú vyhotovil
Ing. Peter Krivoš a spol., Nálepkova 516, 03301 Liptovský Hrádok, autorizovaný
stavebný inžinier č. p. 0911*A*A-1, výkazom výmer, súťažnými podmienkami
a návrhom zmluvy o dielo.
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.
4. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania bez variantných riešení.
Predpokladaná cena zákazky: cena bez DPH je 9 000,95 €
5. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky – nevykonáva sa.
6. Požadované zábezpeky a záruky na súťaž: Nepožadujú sa.
7. Elektronická aukcia: Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.
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8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Predmet obstarávania sa nemôže deliť.
9. Zdroj finančných prostriedkov: Stavba bude financovaná z rozpočtu obce. Verejný
obstarávateľ neposkytne pri stavebných prácach preddavok.
10. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo bude uzavretá s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti súťažných
ponúk podľa návrhu zmluvy, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov. Vyplnený návrh
zmluvy bude súčasťou cenovej ponuky.
11. Miesto uskutočnenie stavebných prác: intravilán obce 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.
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 –
Oprava oplotenia“ s výzvou NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Dana Kičinová,
Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok.
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na vyššie uvedenú adresu osoby
zabezpečujúcej prieskum trhu.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 25.03.2014 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./ Návrh zmluvy o dielo – vyplnený a podpísaný.
c./ Fotokópiu živnostenského oprávnenia alebo výpisu z OR, resp. iný doklad na
preukázanie oprávnenia uskutočňovať stavebné práce.
16. Trvanie zmluvy:
Termín začatia: na základe telefonického oznámenia starostu obce o dátume odovzdania
a prevzatia staveniska (predpokladaný termín august – september / 2014)
Termín ukončenia: do 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska
Stavba bude ukončená odovzdávacím a preberacím protokolom vrátane fotodokumentácie
stavby na CD nosiči.
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17. Otváranie obálok s ponukami:
Otváranie obálok je neverejné a uskutoční sa: 25.03.2014 o cca 14.00 hod., na adrese
doručovania ponúk v Liptovskom Hrádku.
18. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk je neverejné a verejný obstarávateľ v zastúpení starostu obce
rozhodne, či vyhodnotením bude poverená komisia alebo zodpovedná osoba – starosta.
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.).
V prípade, že bude vyhodnocovať komisia 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 a predložením cenovej ponuky 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 nedostal ani jednu ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá
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:
Navrhovaná stavba odstráni havarijný stav kamennej podmurovky jestvujúceho
oplotenia jeho vybúraním a vybuduje sa nové oplotenie na železobetónovej
podmurovke ( stene ) uloženej na betónovom základovom páse
Dĺžka oplotenia = 32 m , šírka nadzemnej časti podmurovky = 0,7 m
zastavaná plocha = 12,8 m2
obostavaný priestor = 30,7 m3
3

Druh verejného obstarávania : Zákazka na zabezpečenie uskutočnenia stavebných prác
Verejný obstarávateľ : OBEC Kráľova Lehota
Stavba : OPRAVA OPLOTENIA vedľa MK Kráľova Lehota, na parcele č. 175/1

Búracie práce budú spočívať v odstránení terajšieho oplotenia. Terajšie oplotenie má
podmurovku zhotovenú z neopracovaného lomového kameňa, kladeného bez malty - na
sucho. Podmurovka plní aj funkciu opornej steny medzi vyššie uloženým terénom
s povrchom trávnatým a miestnou komunikáciou a nižšie položenou záhradkou na parcele
č. 175/1. Na hornej časti kamennej podmurovky je betónový pás výšky 30 cm, v ktorom
sú kotevné oceľové stĺpiky s plotovými vložkami z pletiva. Tento betónový pás a oceľové
prvky plota sú v zlom stave – odstránia sa.
Nové oplotenie: navrhnutá je železobetónová podmurovka (murovaná z betónových
HLX tvárnic) uložená na monolitickom základovom páse. Podmurovka bude ukončená
prefabrikovanou betónovou čiapkou a viditeľný povrch podmurovky bude omietnutý
sanačnou omietkou. Počas betonáže podmurovky sa osadia oceľové plotové stĺpiky
(12 kusov vzdialených cca 2,818 m). Medzi stĺpikmi bude strojové pletivo na napínacích
drôtoch, ktoré zabezpečí na svoje náklady vlastník pozemku.
Medzi asfaltovú miestnu komunikáciu a zelený trávnik sa uloží do betónového lôžka
cestný obrubník z dôvodu, aby sa zamedzilo zatekaniu zrážkovej vody z komunikácie na
trávnik a na oplotenie a taktiež aby nedochádzalo k výjazdu automobilov na trávnik ku
novému oploteniu.
Ostatné požiadavky na stavbu sú uvedené v projektovej dokumentácii.

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 30.04.2014.
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.) Výkresová dokumentácia + Technická a sprievodná správa
c.) Výkaz výmer
d.) Návrh zmluvy o dielo
Predpoklad – Harmonogram VO a trvanie zmluvy o dielo
a.) Verejné obstarávanie: 03/2014
b.) Zverejnenie na web stránke obce: 13.03.2014
c.) Odoslanie výzvy min. trom uchádzačom na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa:
18.03.2014
d.) Možnosť požiadať o súťažné podklady: od zverejnenie výzvy do termínu 25.03.2014 do 10.00
hod.
e.) Predloženie ponuky: 25.03.2014 do 11.00 hod.
f.) Otváranie ponúk: 25.03.2014 - neverejné
g.) Vyhodnotenie a oznámenie výsledkov všetkým uchádzačom: 26.03.2014
h.) Rokovanie o podpise zmluvy, a podpis zmluvy: 31.03.2014
i.) Zverejnenie zmluvy v zmysle platných predpisov: deň po zverejnení na web stránke obce
j.) Odovzdanie a prevzatie staveniska: v závislosti od klimatických pomerov predpoklad posledný
augustový týždeň
k.) Ukončenie stavebných prác: do 60 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
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