Stavba : Rekonštrukcia chodníka a spevnené plochy okolo pomníka
Verejný obstarávateľ : Obec Uhorská Ves
Druh zákazky : zákazka s nízkou hodnotou

Výzva na predkladanie ponúk
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon)
Č. j. : OcÚUV-86/2019
V Uhorskej Vsi 07.05.2019
1.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :
Názov verejného obstarávateľa :
Obec Uhorská Ves
Sídlo :
Obecný úrad Uhorská Ves, ul. Stará 53, 032 03 Liptovský Ján
Zastúpená :
Vladimír Multáň, starosta obce
IČO :
00 315 818
DIČ :
202 058 16 84
Bankové spojenie :
VÚB a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
IBAN:
SK2902000000000025128342
e-mail :
starosta@uhorskaves.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa : www.uhorskaves.sk
Osoby oprávnené konať za objednávateľa :
Kontaktná osoba zodpovedná za predmet zákazky : Vladimír Multáň, starosta obce,
tel. kontakt : 0918 840 206
Kontaktná osoba pre zabezpečenie verejného obstarávania: Dana Kičinová
Adresa : Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón : 0910 955 456, 044 – 5224411, e-mail : dana.kicinova@gmail.com

2. Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
3. Zatriedenie verejného obstarávateľa podľa zákona : §7 ods. 1 písm. b.) Zákona
4. Hlavný predmet zákazky :
CPV kód : 45 233 161 - 5 - stavebné práce na stavbe chodníkov
5. Názov zákazky s nízkou hodnotou : Rekonštrukcia chodníkov a spevnených plôch okolo
pomníka
6. Predpokladaná cena zákazky : cena bez DPH je 10 967,80€
7. Hlavné miesto stavby : intravilán obce Uhorská Ves, na pozemkoch parcelné číslo KNC
142/1, 142/4 (KNE 498/4), okres : Liptovský Mikuláš, kraj : Žilinský, SR.
8. Komplexnosť dodávky : Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania bez
jeho delenia a bez variantných riešení.
9. Obhliadka miesta : v prípade dodania predmetu zákazky obhliadku miesta stavby verejný
obstarávateľ neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku stavby, aby si sám
overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu
spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou znáša záujemca. Pre
záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie ohliadky miesta stavby, je kontaktnou
osobou starosta tel. kontakt uvedený v bode 1/ tejto výzvy.
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10. Výsledok verejného obstarávania : Zmluva o dielo
Výsledkom prieskumu trhu bude uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom. Verejný
obstarávateľ odošle návrh zmluvy o dielo iba úspešnému uchádzačovi na
pripomienkovanie a starosta obce telefonicky dohodne s úspešným uchádzačom
súčinnosť s podpisom zmluvy.
Zmluva bude uzavretá v súlade s podmienkami týchto súťažných podkladov a ponukou
úspešného uchádzača.
11. Opis predmetu zákazky :
11.1 Jedná sa o rekonštrukciu a opravu chodníka a spevnenej plochy okolo existujúceho
pomníka so zabezpečením bezbariérovosti a vytvorenie 4 parkovacích miest pri
Pomníku. Tieto budú vytvorené so severnej strany od pomníka tak, že sa posunie živý
plot o cca 2,65 m na juh a na vzniknutej ploche sa vybuduje parkovisko pre 4 osobné
vozidlá. Smerové vedenie chodníka je prispôsobené pomníku a prepojeniu miestnych
komunikácii. Parkovisko je vedené kolmo na miestnu komunikáciu s max. prevýšeným
20 mm nad spevnenú krajnicu komunikácie. Chodník je navrhnutý obojsmerný s min.
šírkou 1,5 m. Spevnené plochy sú šírkovo prispôsobené jestvujúcemu Pomníku. Šírka
parkoviska je 5,0 m. Všetky vstupy sa navrhnuté ako bezbariérové , t.j. max. výškový
rozdiel medzi komunikáciou a cestou 20 mm a sklon max 8,0 %. Priečny sklon chodníka
a spev. plôch je navrhnutý jednostranný o veľkosti 2,5%.
Konštrukcia parkoviska :
 Zamková dlažba Semmelrock
80 mm
City top 200 x 200 x 80 mm
 Drvené kamenivo f. 2 – 4
40 mm
 Podkladný betón C 12/15
150 mm
+ oceľová sieť 150 x 150 mm
 Štrkodrva f. 0-32
Edef = 60 MPa
200 mm
 Úprava pláne
Eo = 50 MPa
Spolu:
470 mm
Konštrukcia chodníka :
 Zamková dlažba Semmelrock
60 mm
City top 200 x 100 x 60 mm
 Drvené kamenivo f. 2 – 4
40 mm
 Podkladný betón C 12/15
100 mm
 Štrkodrva f. 0-32
Edef = 60 MPa
150 mm
 Úprava pláne
Eo = 50 MPa
Spolu:
350 mm
Odvodnenie :Odvodnenie zemnej pláne chodníka, spev. plôch a parkoviska je
zabezpečené priečnym sklonom 3%. pozdĺžnym sklonom terénu. Povrchové vody budú
z cesty odvedené do uličných vpustí, pomocou priečneho a pozdĺžneho sklonu. Uličné
vpuste sú napojené na hĺbkovú drenáž o DN 150 a na vsakovaciu jamu.
Po skončení výstavby je potrebné osadiť dopravné značenie v zmysle platnej vyhlášky.
Pred zahájením zemných prác je potrebné vytýčiť a ochrániť všetky existujúce siete,
ktoré sú v projekte zakreslené iba orientačne
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11.2 Technické a kvalitatívne požiadavky na predmet zákazky :
 Podrobný technický popis realizovaného predmetu diela je uvedený v projektovej
dokumentácii a výkaze výmer, ktorá je prílohou tejto výzvy.
 V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov vo výkaze výmer obchodným
názvom, odkazom na výrobcu, výrobný postup, typ, oblasť alebo miesto pôvodu verejný
obstarávateľ umožňuje predložiť ekvivalent, ktorý má identické technické parametre
a úžitkové a kvalitatívne vlastnosti. Ponúknutý ekvivalent musí spĺňať všetky príslušné
technické normy, právne a bezpečnostné predpisy, týkajúce sa predmetných výrobkov.
 Na túto skutočnosť uchádzač upozorní v samostatnej prílohe k rozpočtu, kde uvedie
ponúkané „ekvivalenty“ a predloží opis (názov, výrobca, technické a kvalitatívne
parametre .....), prípadne aj fotografie ( prospekty, obrázky) ním ponúkaného ekvivalentu
ak má k dispozícii.
 Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa.
 Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke opisy
(názov, výrobca, technické a kvalitatívne parametre .....), prípadne aj fotografie ( prospekty, obrázky) ním ponúkaného ekvivalentu, bude mať verejný obstarávateľ za to, že
uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne výrobkom, ktorého
obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ.
12. Zdroj finančných prostriedkov : stavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu SR
prostredníctvom Programu rozvoja vidieka, výzva na predkladanie žiadostí o NFP –
Podopatrenie 7.2 a z vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce.
13. Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky : 06/2020
Dĺžka doby realizácie stavby celkom : je do 30 kalendárnych dní
Začatie realizácie stavby : do 5 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia
staveniska
14. Oprávnení uchádzači – podmienky účasti :
14.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) a f) Zákona. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny
dodávateľov voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje.
14.2 Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na
prístupných portáloch v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre
verejné obstarávanie, obchodnom a živnostenskom registri a v Registri osôb so
zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
14.3 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) Zákona
15. Finančné a ekonomické postavenie podľa §33 Zákona – sa nevyžaduje
16. Technická a odborná spôsobilosť podľa §34 Zákona - sa nevyžaduje
17. Spôsob predloženia ponuky :
Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky, predloží iba jednu cenovú ponuku.
Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v uzatvorenom obale poštou, osobne alebo
kuriérom v termíne do : 24.05.2019 do 11:00 hod. miestneho času.
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Adresa doručenia : Obec Uhorská Ves, Obecný úrad Uhorská Ves, ul. Stará 53, 032 03
Liptovský Ján
Označenie obálky ponuky :
- Adresa doručenia
- Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
- Označenie : „Prieskum trhu – Neotvárať“
- Označenie heslom : „Rekonštrukcia chodníka a spevnené plochy okolo pomníka“
19. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné:
19.1 Návrh na plnenie kritérií a identifikačné údaje- podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom –
Príloha č.1
19.2 Štruktúrovaný rozpočet podľa výkazu výmer - podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača. Ak uchádzač ponúkne náhradu, týkajúcu sa
špecifikácie predmetu obstarávania – „ekvivalent“ postupuje v súlade s bodom 11.2
tejto výzvy - Príloha č.2
19.3 Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov vypracované podľa Prílohy č. 3, ktoré
bude podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v
súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná
navonok
19.4 Vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 4 - ktoré bude podpísané uchádzačom, jeho
štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v
mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať,
t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok
20 . Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk :
Otváranie obálok aj vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 24.5.2019 na adrese
Obecného úradu v Uhorskej Vsi.
21. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlo ich uplatnenia :
Vyhodnotenie vykoná starosta obce a kritériom je najnižšia cena za celý predmet
zákazky v EURO vrátane DPH.
Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili o požiadavky na obsah
ponuky v súlade s bodom 19/ tejto výzvy.
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.
Hodnotenie ponúk podľa stanoveného kritéria : Ponuke s najnižšou celkovou cenou bude
určené prvé poradie. Ostatné ponuky budú zaradené do poradia podľa výšky ponúknutej
celkovej ceny (druhé poradie, atď.) a budú kvalifikované ako neúspešné.
22. Použitie elektronickej aukcie : nie
23. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
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Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre
ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku
24. Konflikt záujmov
- Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby v tomto verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu
záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť
princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.
- Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie, kedy osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo
priebeh verejného obstarávania (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do
priebehu verejného obstarávania), má priamy alebo nepriamy finančný záujem,
ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jeho
nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.
- Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu, ak zistí konflikt
záujmov. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z
procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a
zodpovedností s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti
odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, verejný obstarávateľ v súlade s §
40 ods. 6 písm. f) Zákona vylúči uchádza z tohto verejného obstarávania.
- Verejný obstarávateľ v rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu požaduje, aby
záujemca, resp. uchádzač vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania
postupoval tak, aby nedošlo k vzniku konfliktu záujmov spôsobom podľa Prílohy č. 3
tejto výzvy na predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že bude
kontrolovať pravdivosť uchádzačmi predložených vyhlásení týkajúcich sa konfliktu
záujmov.
- Uchádzač je povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte záujmov alebo o
možnosti jeho vzniku, informovať o tejto skutočnosti verejného obstarávateľa.
25. Zmluvné a obchodné podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa pre
zabezpečenie predmetu zákazky:
- Zmluva bude uzatvorená v súlade s §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991
Zb. v platnom znení v súlade s podmienkami týchto súťažných podkladov a ponukou
úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je
povinný v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobode informácií povinný zverejniť uzavretú zmluvu o dielo.
- Záruka za stavebné práce : bude 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela
- Cenu za zhotovenie diela zaplatí verejný obstarávateľ na základe faktúr, ktoré
zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za dielo skutočne vykonané. Faktúra sa považuje
za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá
starostom obce a dátum prevzatia bude potvrdený jeho podpisom. Prílohou faktúr
musí byť súpis fakturovaných prác.
- Preddavok objednávateľ neposkytne a splatnosť faktúr je stanovená do 14 dní.
Fakturačné obdobie je kalendárny mesiac /30 dní/.
- Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení
neskorších predpisov, zisťovací protokol potvrdený starostom obce. Verejný
obstarávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 3 pracovných dní a v prípade
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-

-

-

-

zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej
lehote nezašle objednávateľ faktúru k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
Zmluva je platná dňom podpisu, musí byť zverejnená na web stránke obce podľa
osobitných predpisov.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky, resp.
účasťou na obhliadke miesta, znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
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.
Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové
dodávky /tovary – nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod.
Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne
certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Dana Kičinová,
Moyzesova 177, 03301 Liptovský Hrádok, kontaktné údaje v bode 1/ tejto výzvy
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani
jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá
požiadavkám určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za
ktorých bola súťaž (prieskum) vyhlásená a nebolo možné ich predvídať
Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky
Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom elektronicky odoslané oznámenie o
výsledku vyhodnotenia na kontaktný email

26. Lehota viazanosti ponuky je stanovená : do 30.09.2019.
27. Dátum odoslania výzvy :
14.5.2019

Schválil : Vladimír Multáň, starosta obce

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

Vypracoval : Dana Kičinová

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

Súťažné podklady tvorí :
1. Výzva na predloženie ponuky
2. Príloha č.1 – Identifikačné údaje a návrh na plnenie kritérií
3. Príloha č. 2 – Výkaz výmer
4. Príloha č. 3 - Vyhlásenie uchádzača o konflikte záujmov
5. Príloha č. 4 - Vyhlásenie uchádzača
6. Príloha č. 5 - Projektová dokumentácia
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