
Obec Veľká Ida
Obecný úrad Veľká Ida, Kaštieľ 42,044 55 Veľká Ida

Číslo:
Zo dňa:

02 0112019
3.10.2019

Výzva na predkladanie cenových ponúk
(ďalej len "Výzva")

1. Identifikácia verejného obstarávatel'a:
Názov: Obec Veľká Ida
Sídlo: Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida
Štatutárny orgán: Peter Nagy
IČO: 00324868
DIČ:2021245127
IČ DPH: neplatca DPH
Internetová stránka: www.velkaida.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s., č.účtu: 1627542/0200
Číslo účtu: SK09 0200 0000 0000 0162 7542
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávanie: Peter Nagy
Telefón: 055 6992616
E-mail: obec.velkaida@gmail.com

Obec Veľká Idaje verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) Zákona Č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZV O").

2. Postup zadávania zákazky:
Obec Veľká Ida ako verejný obstarávateľ použije tento postup zadávania zákazky na účely:
• určenia predpokladanej hodnoty zákazky a
• na výber úspešného uchádzačom, s ktorým bude uzavretá zmluva o dielo na zhotovenie

predmetu zákazky.
Ak z určenia predpokladanej hodnoty zákazky vyplynie, že táto zákazkaje zákazkou s nízkou
hodnotou alebo zákazkou podľa § 1 ods 14 ZVO, bude výber úspešného uchádzača vykonaný
z ponúk uchádzačov, ktorý splnia všetky požiadavky uvedené v tejto Výzve a ktorých ponuky
budú vyhovovať všetkým požiadavkám uvedených v tejto Výzve.
V prípade, ak podľa predložených cenových ponúk bude predpokladaná zákazka vyššia ako
finančný limit podľa § 6 ods. 3 písm. a), bude tento postup zadávania zákazky použitý len na
určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

3. Názov predmetu zákazky.
Rekonštrukcia autobusových zastávok a ich okolia pri dome Č. 167 a 427 v obci Veľká Ida

4. Stručný opis predmetu zákazky.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia autobusových zastávok a ich okolia v obci Veľká Ida.
Rekonštrukcia zastávok spočíva vo výkopových prácach, odvoz zeminy a sute, odvodnenie
cesty od dažďovej vody, premiestnenie existujúcej odvodňovacej rúry, zhutnenie podlažia,
pokládka cestných a parkových obrubníkov, zámkovej dlažby, príprava otvorov na
autobusovú zastávku a súvisiacich prác. Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta
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výkonu prác. Technická dokumentácia k predmetu zákazky je k dispozícií na obecnom úrade
v kancelárií starostu obce. V prípade záujmu kontaktujte osobu zodpovednú vo veciach
verejného obstarávania, horeuvedenom bode č.1 výzvy na predkladanie ponúk.

5. Druh predmetu zákazky.
Tovary a súvisiace služby.

6. Obchodné a zmluvné podmienky.
a) Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo na zhotovenie

predmetu zákazky (ďalej len "Zmluva") .
b) Miesto dodania predmetu zákazky:

Autobusové zastávky - pri č.domu 164, pri č.domu 427, viď príloha č.5
c) Termín dodania predmetu zákazky:

Do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
Požiadavky verejného obstarávateľa na obchodné a zmluvné podmienky sú v návrhu Zmluvy,
ktorej vzor je uvedený v priloženom elektronickom dokumente ,,04_0 1_Zmluva_o _dielo_
autobusovezastavky.docx", príloha č.4.

7. Podmienky účasti.
Zmluva bude podpísaná len s uchádzačom, ktorý:
• je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktoré

sú predmetom zákazky,
• nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Zmluva nebude uzavretá, ak verejný obstarávateľ identifikuje vo vzťahu k uchádzačovi,
s ktorým má byť uzavretá zmluva konflikt záujmov so zainteresovanými osobami v tomto
verejnom obstarávaní, ktorý nebude možné odstrániť inými účinnými opatreniami.

8. Spôsob určenia ceny:
Uchádzač ocení všetky položky v Zozname položiek predmetu zákazky, ktorého vzor je
uvedený v priloženom elektronickom dokumente ,,02_01_ZoznamPoloziek.xlsx"/ príloha
č.2/.
Uchádzač, ktorý je platcom DPH uvedie celkovú cenu bez DPH, sadzbu a hodnotu DPH
a celkovú cenu spolu vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie len celkovú cenu bez DPH. Skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH uvedie v ponuke. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný
obstarávateľ oznámi uchádzačom poštou.

9. Platnost' ponuky
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.12.2019.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
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10. Obsah ponuky:
a) Všetky dokumenty a doklady uvedené v ponuke musia byť vyhotovené v listinnej podobe.

Uchádzač ponuku vyhotoví a predloží v slovenskom jazyku.
b) Ponuka musí obsahovať nasledovné dokumenty:
• vyplnený formulár Ponuka, ktorého vzor je uvedený v priloženom elektronickom

dokumente ,,01_01_Ponuka.docx",
• ocenený Zoznam položiek predmetu zákazky, ktorého vzor je uvedený v priloženom

elektronickom dokumente ,,02_0 1_ZoznamPoloziek.xlsx",
• čestné vyhlásenie k verejnému obstarávaniu, ktorého vzor je uvedený v priloženom

elektronickom dokumente ,,03_0 1_cestnevyhlasenieuchadzaca.docx",
11. Miesto a lehota na predloženie ponuky

Miesto predloženia ponuky:
Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42,04455 Veľká Ida

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuky je možné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom v uzavretom obale najneskôr dňa
8.10.2019 do 12.00 hod.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve
adresu uchádzača
označenie: "VO - Prieskum - neotvárat'"
heslo: "Rekonštrukcia autobusových zastávok a ich okolia"

12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ určí poradie ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuky v stanovenej
lehote podľa kritéria Celková cena spolu za predmet zákazky.
Hodnotiť sa bude Celková cena spolu za predmet zákazky uvedená v ponukách uchádzačov
vrátane DPH u uchádzačov, ktorí sú platci DPH, resp. bez DPH u uchádzačov, ktorí nie sú
platci DPH.

13. Uzavretie zmluvy:
Uchádzač, ktorí sa umiestnil na prvom mieste v poradí bude vyzvaný verejným
obstarávateľom na uzavretie Zmluvy a k poskytnutiu súčinnosti potrebnej k jej uzavretiu,
ktorá spočíva v predložení:
a) dokladu o oprávnení dodať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

ktoré sú predmetom zákazky (výpis z OR alebo ŽR) v origináli alebo v overenej kópii,
b) podpísaného návrhu Zmluvy o dielo na zhotovenie predmetu zákazky.

Ostatným uchádzačom oznámi verejný obstarávateľ výsledok vyhodnotenia ponúk
a odôvodnenie výberu úspešného uchádzača.

Lehota na predloženie dokladov bude uvedená vo Výzve na uzavretie zmluvy a nebude kratšia
ako 5 pracovné dni odo dňa nasledujúceho po dni odoslania výzvy.
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Ak uchádzač požadované doklady nepredloží v požadovanej lehote, alebo ak predloženými
dokladmi nepreukáže splnenie požiadaviek uvedených verejným obstarávateľom v tejto
Výzve, resp. v prílohách k nej verejný obstarávateľ vyzve k uzavretiu zmluvy a k poskytnutiu
súčinnosti potrebnej najej uzavretie uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom mieste v poradí.
Verejný obstarávateľ oznámi túto skutočnosť uchádzačovi umiestneného na druhom mieste
e-mailom a to do 3 pracovných dní od ukončenia požadovanej lehoty v prípade prvého
uchádzača.

14. Ďalšie informácie verejného obstarávatel'a:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup:
• nebola predložená ani jedna ponuka,
• ani jedna predložená ponuka nezodpovedá určeným požiadavkám,
• ak sa na základe predložených ponúk zistí, že predpokladaná hodnota zákazky je vyššia

ako finančný limit uvedený v § 6 ods. 3 písm. a) ZVO.
• verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj

vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa
v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre
ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo
verejnom obstarávaní pokračoval, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má
alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, alebo ak nebolo
predložených viac než dve ponuky.

Prílohy:
1. Formulár ponuka
2. Zoznam položiek na ocenenie
3. Čestné vyhlásenie
4. Návrh zmluvy o dielo
5. Katastrálna mapa
6. Fotografia zámkovej dlažby _klasiko
7. Fotografia zámkovej dlažby _topzóna

Peter Nagy
starosta obce
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