Názov projektu : Obecný úrad Hybe
Stavebné úpravy splaškovej a dažďovej kanalizačnej prípojky obecného úradu

Výzva na účasť a predloženie cenovej ponuky
jednoduchá zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle §9 ods. 9 zákona č,
25/2006 Z. z.
Č. j. 581/2013
V Liptovskom Hrádku 2.10.2013
1.

Objednávateľ :
Sídlo organizácie :
Zastúpená :
IČO :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
E – mail :

Obec Hybe
Obecný úrad, Hybe č. 2, 032 31 Hybe
Martin Piovarči, starosta obce
00315231
VÚB a.s. Liptovský Hrádok
26526342/0200
hybe@hybe.sk

Kontaktná osoba pre zabezpečenie prieskumu: Dana Kičinová
Adresa : Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón : 0910 955 456, 044 – 5224411, e-mail: dana.kicinova@gmail.com
Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach :
zmluvných aj technických : Martin Piovarči,, starosta obce
2. Názov stavby : Obecný úrad HYBE
Stavba : „Stavebné úpravy splaškovej a dažďovej kanalizačnej prípojky obecného
úradu“, rozsah stavebných prác je určený iba vo výkaze výmer, vzhľadom na
jednoduchosť stavebných úprav, projektová dokumentácia nie je vyhotovená
a ako podklad pre stanovenie ceny bude slúžiš iba výkaz výmer.
3.

Druh zákazky :
Je to jednoduchý prieskum na zabezpečenie uskutočnenia stavebných prác. Výsledkom
prieskumu trhu bude zmluva s peňažným plnením. Návrh zmluvy je súčasťou
podkladov.

4. Komplexnosť dodávky :
Uchádzač predloží ponuky na celý rozsah prác, definovaný výkazom výmer,
variantných riešení.
5. Predpokladaná cena : cena bez DPH 10.000,- €
6. Ohliadka miesta dodania predmetu zákazky – nevykonáva sa.
7. Požadované zábezpeky a záruky: Nepožadujú sa.
8. Elektronická aukcia : Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.
9. Rozdelenie na časti: stavba sa nemôže deliť.
10. Zdroj finančných prostriedkov : z rozpočtu obce.
11. Typ zmluvy :
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Zmluva o dielo, bude uzavretá s úspešným uchádzačom na základe oznámenia obce,
ihneď po vyhodnotení. Zmluvu o dielo na rokovanie o jej podpise predloží úspešný
uchádzač v zmysle súťažných podkladov. Predpoklad podpisu zmluvy : 18.10.2013
12. Miesto uskutočnenie stavebných prác: obec Hybe – obecný úrad
13. Podmienky získania a poskytovanie súťažných podkladov :
Výzva na účasť a predloženie ponuky bude vyvesená na web stránke obce. Obec osloví
tri firmy na predloženie ponuky. Oslovené budú firmy, ktoré boli určené na základe
vlastných skúseností obecného úradu v Hybiach resp. získaných informácií z okolitých
obecných úradov.
Ostatní záujemcovia môžu požiadať o podklady v termíne do 15.10.2013 na adrese
poskytovania súťažných podkladov resp. ich vysvetlení je:
Dana Kičinová, Moyzesova 177, 03301 Lipovský Hrádok, tel. kontakt : 0910955456,
email : dana.kicinova@gmail.com, 044 – 5224411
Žiadosť o súťažné podklady môže byť doručená poštou, emailom alebo osobne.
14. Oprávnení uchádzači – podmienky účasti v tomto prieskume:
14.1Uchádzač musí predložiť doklad, môže to byť originál, úradne osvedčená fotokópia
alebo fotokópia dokladu:
Doklad na oprávnenie uskutočňovať stavebné práce v prípade, že uchádzač
predloží v svojej ponuke fotokópiu dokladu a bude úspešným uchádzačom, pri
podpise zmluvy predloží tento doklad ako originál alebo overenú fotokópiu, nie
staršiu ako tri mesiace do predloženia ponuky
15. Predloženie ponuky
Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku, v písomnej forme v uzatvorenom
obale s označením : obchodného názvu uchádzača a označenie súťaže „Stavebné úpravy
splaškovej a dažďovej kanalizácie obecného úradu“ - NEOTVÁRAŤ“, a doručí ju
na adresu : Obecný úrad Hybe, Hybe č. 2, 032 31 Hybe. Ponuky je potrebné doručiť
osobne alebo poštou na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.
a.) Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 15.10.2013 do 9.00 hod. miestneho
času
16. Ponuka musí obsahovať :
a./ Doklad v zmysle bodu 14.1/
b./ Návrh na plnenie kritéria - Rozpočet – cenovú kalkuláciu na celý predmet
obstarávania v rozsahu výkazu výmer - originál
c./ Podpísaný a doplnený „Návrh zmluvy o dielo“ v zmysle súťažných podkladov
17. Trvanie zmluvy: do 40 kalendárnych dní
Termín začatia : v mesiaci október 2013 (podľa ukončenia prieskumu trhu), začatie
stavby je podmienené odovzdaním a prevzatím staveniska, ktoré zvolá
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starosta telefonicky do 2 dní odo dňa podpisu zmluvy s úspešným
uchádzačom.
Ukončenie : predpoklad do 29.11.2013
18. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk :
Otváranie aj vyhodnotenie ponúk je neverejné a uskutoční sa v termíne : 15.10.2013
Miesto otvárania obálok s ponukami : zasadačka Obecného úradu v Hybiach.
Na vyhodnotenie ponúk môže byť zriadená komisia, ktorú stanoví starosta obce.
19. 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.
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.).
Všetkým uchádzačom bude doručené oznámenie výsledku .
20. Podmienky prieskumu trhu :
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči obci a bez ohľadu na výsledky prieskumu. Ponuky doručené na
adresu obci v zmysle podmienok súťaže v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom
nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie prieskumu trhu. Ponuka a ďalšie doklady
musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku. Ponuka musí byť vyhotovená
v písomnej forme, musí byť čitateľne vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky.
21. Opis rozsah stavebných prác : práce sú definované vo výkaze výmer. Stavebné úpravy
dažďovej prípojky riešia napojenie 4 zvodov z obecného úradu. Trasy kanalizácie
Dažďovej aj splaškovej sú umiestnené v spoločnej ryhe. Dažďová je zaústená do toku
Hybica a splašková do verejnej splaškovej kanalizácie.
22. Mena a ceny uvádzané v ponuke :
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie stavebných prác v stanovenom
rozsahu uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EURO.
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
23. Lehota viazanosti cenovej ponuky je stanovená do 30.11.2013.
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Starosta obce Martin Piovarči

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

Vypracoval : Dana Kičinová

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

Prílohu súťažných podkladov tvorí :
- Výkaz výmer- je vypracovaný na jednotlivé časti stoky, je potrebné urobiť
rekapituláciu stôk a spracovať krycí list rozpočtu
- Návrh zmluvy o dielo
Harmonogram verejného obstarávania a realizácie stavby :
a.) Príprava podkladov : do 07.10 2013
b.) Odoslanie výzvy trom záujemcom : 07.10.2013
c.) Zverejnenie na profile VO . 07.10.2013
d.) Predloženie ponuky : 15.10.2013 do 9.00 hod.
e.) Oznámenie výsledkov všetkým uchádzačom : do 17.10.2013
f.) Rokovanie o podpise zmluvy, a podpis zmluvy : 18.10.2013
g.) Účinná zmluva : 20.10.2013
h.) Odovzdanie a prevzatie staveniska : cca 21.10.2013
i.) Ukončenie stavebných prác : do 29.11.2013 do 40 dní
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