OBEC SPIŠSKÝ HRUŠOV č. 216, 053 63
reg.zn.98/2014/2021

PRIESKUM TRHU

VÝ ZVA
na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o VO“) na predmet zákazky s názvom:

„Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci Spišský Hrušov“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Krajina:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Obec Spišský Hrušov
053 63 Spišský Hrušov 216
JUDr. Adriana Tkáčová, starostka obce
00 329 606
Slovenská republika
Obecný úrad Spišský Hrušov
Mgr. art. Radka Novotná
0910 613 915
novotna@levonetmail.sk

Typ verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 b) zákona o VO
2. Názov zákazky:

Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci Spišský Hrušov

3. Druh zákazky:

uskutočnenie stavebných prác

4. Miesto dodania predmetu zákazky:

Obec Spišský Hrušov
(pozemok parcela registra C KN 820 E KN 9123/1) a
818/2 (E KN 639), k. ú. Spišský Hrušov)

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45233292-2 Inštalácia bezpečnostného zariadenia
6. Komplexnosť predmetu zákazky:
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky. Ponuku, ktorá nebude predložená na celý
predmet zákazky, bude verejný obstarávateľ považovať za ponuku neprijateľnú pre verejného
obstarávateľa.
7. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – osadenie meračov rýchlosti vozidiel
obojsmerne pri vjazde do obce pri štátnej ceste II/536 a súčasne zvýšiť ochranu svojich chodcov na
priechode pre chodcov pri zastávke SAD prvkami „Bezpečného priechodu“.
Záujemcovia/uchádzači predložia cenovú ponuku podľa priloženého výkazu výmer a tejto výzvy.
Obhliadku miesta plnenia verejný obstarávateľ neorganizuje. Záujemca/uchádzač si 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 záujemcu/uchádzača. Pre záujemcov/uchádzačov, ktorí prejavia záujem o vykonanie
obhliadky miesta stavby príp. k nahliadnutiu do projektovej dokumentácie, je kontaktnou osobou:
Mgr. art. Radka Novotná, 0910 613 915, príp. starostka obce JUDr. Adriana Tkáčová, 0903
549 786.
8. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
9. Predpokladaná hodnota zákazky:
 01 - Merače rýchlosti vozidiel
 02 – Priechod pre chodcov
Predpokladaná hodnota zákazky SPOLU

7 884,30 Eur bez DPH
9 980,00 Eur bez DPH
17 864,30 EUR bez DPH

10. Podmienky účasti:
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky v zmysle § 32
ods. 1 písm. e) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Kópia uvedeného
dokladu nemusí byť úradne overená a doklad nemusí byť použiteľný pre právne úkony. Zároveň
musí uchádzač predložiť čestné vyhlásenie, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. Čestné
vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom resp. splnomocnenou osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača.
Minimálna požadovaná úroveň technickej alebo odbornej spôsobilosti: Uchádzač predloží
zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je daný predmet zákazky v
zmysle rozsahu uvedeného v PD, výkaze výmer, uskutočnených za predchádzajúce 3 roky (t. j. tri
roky predchádzajúcich poslednému dňu od vyhlásenia verejného obstarávania a v závislosti od
vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti).
11. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Cenovú časť ponuky záujemca/uchádzač spracuje v rozsahu predloženého výkazu výmer
položkovým rozpočtom so súhrnnou rekapituláciou nákladov podľa jednotlivých stavebných
položiek.
Rekapitulácia nákladov musí obsahovať celkovú cenu diela bez DPH a s DPH. Záujemca/uchádzač
pri oceňovaní musí dodržať poradie (poradové čísla) a názvy položiek v súlade s výkazom výmer.
Záujemca/uchádzač musí oceniť všetky položky a rozpísané súbory tak, ako je uvedené vo výkaze
výmer. V prípade, že záujemca/uchádzač neocení všetky položky uvedené vo výkaze výmer, alebo
rozpísané súbory vo výkaze výmer ocení len jednou cenou ako súbor (bez podrobného rozpisu),
takáto ponuka záujemcu/uchádzača nebude akceptovaná.
Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela. Cena za
stavebné práce musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
12. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom (je to požiadavka obstarávateľa) musí obsahovať:
a) Identifikačné údaje (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, e-mail,
bankové spojenie, č. účtu) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá;
b) Doklad o oprávnení podnikať v súlade s bodom 10. tejto výzvy –originál, alebo osvedčená kópia;
c) Štruktúrovaný rozpočet (ocenený výkaz výmer) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača (stačí predložiť 1x) (Príloha č. 1)

d) Návrh Zmluvy o dielo bez jej príloh, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, v ktorej uchádzač doplní údaje vyznačené tučným kurzívom v návrhu zmluvy. (Príloha
č. 2).
e) Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 3)
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk musí byť opatrený podpisom štatutárneho zástupcu
uchádzača; ak ponuku predloží skupina, musia byť podpísané štatutárnym zástupcom každého člena
skupiny.
Odporúčané znenie cenovej ponuky je nasledovné:
Cenová ponuka našej spoločnosti na realizáciu predmetu zákazky s názvom „Zvýšenie bezpečnosti
cestnej premávky v obci Spišský Hrušov“ je ............... EUR celkom bez DPH.“
P. č.

Predmet
zákazky

MJ

Počet
jednotiek

1.

Merače rýchlosti
vozidiel

ks

2

2.

Priechod pre
chodcov

ks

1

Cena v EUR
bez DPH

DPH 20 %

Cena v EUR
s DPH

SPOLU

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní!
13. Lehota výstavby
Predpokladaná lehota realizácie diela je do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
14. Vyhodnocovanie ponúk:
Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní ponúk bude postupovať podľa § 40 a § 53 zákona o VO.
15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je najnižšia cena celkom v EUR bez
DPH.
16. Lehota predkladania ponúk, otváranie ponúk a postup otvárania ponúk:
Ponuky sa predkladajú v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: novotna@levonetmail.sk
alebo v listinnej podobe v zalepenej obálke poštou, príp. kuriérom na adresu sídla verejného
obstarávateľa, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje:
 obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača
 názov a sídlo verejného obstarávateľa
 text: „Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v obci Spišský Hrušov“
 ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 30.04.2021 (piatok),
do 10.00 hod..

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže
a nebudú vyhodnocované.
Otváranie cenových ponúk sa uskutoční dňa 30.04.2021 o 12.00 hod., na OcÚ Spišský Hrušov.
Otváranie ponúk je neverejné, nakoľko sa jedná o zákazku podľa § 117 zákona.
17. Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca/uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
18. Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk:
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia
ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku prijíma.
Súčasne ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.
19. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak v
procese overovania obstarávania bude zistené porušenie princípov a postupov verejného
obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako je
limit určený pre tento druh zákazky.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Musí
byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky,
ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
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 vyhlásená a
nebolo možné ich predvídať. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky.
Uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve a bude vyhodnotená
ako úspešná, verejný obstarávateľ vyzve k rokovaniu o uzavretí zmluvy. Ostatným uchádzačom
verejný obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese výberu. Po vyhodnotení ponúk bude
všetkým uchádzačom elektronicky odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia na kontaktný email.
Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové. 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. Uchádzač je povinný predložiť
najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi doklady a dokumenty potrebné ku kolaudácii diela a
jeho uvedenia do prevádzky a to najmä: záručné listy, certifikáty a atesty, správy o odborných
skúškach a prehliadkach, doklad o uložení odpadu na skládku, resp. zhodnotení odpadu, stavebný
denník.
Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bude podliehať režimu odkladnej účinnosti zmluvy, až do
termínu získania finančných prostriedkov o čom bude zhotoviteľ písomne oboznámený. Predmet
zákazky bude realizovaný z finančných prostriedkov obce. Prostriedky budú čiastočne refundované
z finančného príspevku poskytovateľa (Miloj Spiš, o.z. so štatútom miestnej akčnej skupiny) v
rámci programu „Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)“ za
účelom zlepšenia udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo
verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

20. Lehota viazanosti ponuky:
Ponuky zostávajú v platnosti v predpokladanej lehote viazanosti ponúk do 30.09.2021
V Spišskom Hrušove, dňa 23. 04. 2021

__________________________
JUDr. Adriana Tkáčová
starostka obce
Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 –Výkaz výmer
Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií

