OBEC HÔRKY, Lipová 111/31, 010 04 Hôrky

Obec Hôrky
v súlade sustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje výzvu
na predloženie cenovej ponuky :

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Hôrky“
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Hôrky
Zastúpená:
Erikou Mojákovou, starostkou obce
Sídlo:
Obecný úrad Hôrky
Lipová 111/31, 010 04 Hôrky
IČO:
00321303
DIČ:
2020671895
Zatriedenie podľa: 7 ods. 1 písm. b) zákona o VO
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Erika Mojáková, starostka obce
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Erika Mojáková, starostka
obce
Telefón:
041/5662 604, 0910 285369
E-mail:
obec.horky@stonline.sk
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia časti miestnej komunikácie v obci Hôrky - časť ulice
Medzi lánom – časť od križovatky Ul. Slnečná po križovatku Ul. Dlhá.
3. Miesto realizácie:
Obec Hôrky, miestna komunikácia „Ul. Medzi lánom “, parcely KNC č.339/6, KNC č. 339/4
Obhliadku miesta je možné vykonať po telefonickom dohovore s Erikou Mojákovou,
starostkou obce - č.tel. 0910 285369.
4. Predpokladaný termín realizácie:
september - október 2020, doba realizácie max. 2 týždne
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upraviť termín realizácie (po vzájomnej dohode s
dodávateľom), nakoľko práce sa budú realizovať v obytnej zóne.
5. Opis predmetu zákazky:
- rekonštrukcia miestnych komunikácií, v celkovej dĺžke 102 m a premenlivej šírke 4m - 4,5
m, o celkovej výmere cca 450 m². Komunikácia je v zlom technickom stave, je po dobe
životnosti.
- odstránenie asfaltového krytu v potrebnej ploche do 450m², hr. nad 50 mm do 100 mm,
uloženie sute na skládku
- podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení
hr. 250 mm výmere cca 450 m²
- kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 250
mm výmere cca 450 m²
- výková

úprava krycieho hrnca, posúvača alebo hydrantu do 200mm zvýšením/znížením,
bez úpravy armatúr – 6 ks
- osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15
s bočnou oporou – 160 m
- Premac OBRUBNÍK CESTNÝ OBC 100x26x15 cm – 160 ks
- vystuženie

dilatačných škár

v cementobetónovom kryte kotvami priem.25mm dĺ.800mm
(priečne) – 420 ks
- vystuženie

dilatačných škár
 v cementobet. kryte kotvami priem. 20 mm dĺ. 800 mm
(pozdĺžne) – 110 ks
- dilatačné škáry

rezané bet. plôch, tesnenie škár

zálievkou, priečne – 122,00 m
- dilatačné škáry

rezané bet. plôch, tesnenie škár

zálievkou, pozdĺžne – 122,00 m
- presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek
dĺžky objektu – 640,00 t
- technologický postup a skladbu podkladových vrstiev - dodávateľ navrhne po obhliadke
Rozdelenie predmetu zákazky nie je možné. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet
zákazky.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie
ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať
ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení
podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu
zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené
náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej
dohode s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa.
Kontaktné údaje:
Meno: Erika Mojáková
Telefonický kontakt : 0910285369
Emailový kontakt : obec.horky @stonline.sk
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Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej
hodnoty vo výške 19 772,00 EUR.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to
najmä náklady na práce, materiál a prepravu.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného
registra).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného
platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení
prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný
obstarávateľ neposkytuje.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania,
ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o
verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo,
bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V
prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do
11.09.2020 .
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo
verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
2/ Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s technickými
požiadavkami na predmet zákazky
3/ Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom/záujemcom obhliadku lokality za
účelom získania ďalších informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky.
Obhliadku je možné vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou vo veciach
zákazky. Pre potreby spracovania cenovej ponuky je nutné zamerať predmet zákazky na
mieste, uchádzač si vykoná miestnu obhliadku na vlastné náklady.
6. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Hôrky formou bezhotovostného
prevodu v lehote splatnosti faktúr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry
objednávateľovi, pričom faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
Zálohy nebudú poskytované. Fakturácia – faktúra bude vystavená po odovzdaní a prevzatí
diela.
7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZVO). Uchádzač musí mať oprávnenie na predmet podnikania na daný
predmet zákazky.
V prípade, ak uchádzač bude oceňovať výrobky inej značky ako je uvedené vo výkaze
výmer tzv. ekvivalenty, je povinný predložiť doklady preukazujúce technické vlastnosti
ponúkaných ekvivalentov výrobkov (napr. produktový list, technický list a pod.) za účelom
overenia splnenia kvalitatívnych parametrov výrobkov alebo stavebných materiálov.
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Rozdelenie predmetu zákazky nie je možné. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet
zákazky.
8. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky
uvedená v ponuke bude vyjadrená v eurách (EUR). Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavok.
Cena bude určená nasledovne:
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
V prípade, ak dodávateľ nie je platcom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu
celkom, upozorní na túto skutočnosť verejného obstarávateľa v cenovej ponuke.
9. Vyhotovenie ponuky, spôsob a lehota na predkladanie ponúk
Cenová ponuka predmetu zákazky sa predkladá na celý predmet zákazky a zahŕňa všetky
náklady spojené s prácami a dodávkou materiálu, ako aj náklady spojené s dopravou a
likvidáciou odpadu. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 11.09.2020 do 8:00
hod. Verejný Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma
jeho ponuku a následne s ním uzavrie zmluvu/objednávku, ostatným pošle oznámenie, že
neuspeli. Oznámenia o výsledku pošle obstarávateľ všetkým uchádzačom súčasne.
Cenové ponuky sa doručujú buď v listinnej podobe v uzatvorených zapečatených obálkach
označených heslom„Rekonštrukcia miestnej komunikácie Medzi lánom“- NEOTVÁRAŤ
alebo sa doručujú v elektronickej forme na e-mailovú adresu: obec.horky@stonline.sk
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Obec Hôrky, Lipová 111/31, 01004 Hôrky
Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum a čas doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej /a alebo/ v elektronickej forme.
Ponuky sa predkladajú v : slovenskom jazyku
10. Lehota viazanosti ponuky
Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 30.12.2020.
11. Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
12. Kritérium na vyhodnotenie ponuky:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena za
kompletné uskutočnenie predmetu zákazky. Víťazný uchádzač bude ten, ktorý ponúkne
najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky.
13. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
- ocenenie predmetu obstarávania t. j. položkovitý rozpočet podpísaný uchádzačom, ktorý
tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy
- cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu
zákazky, v súlade s podmienkami výzvy
- doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky
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- uchádzač spolu s cenovou ponukou predloží podpísané čestné vyhlásenie štatutárneho
zástupcu uchádzača (príloha č. 1 tejto výzvy).
- podrobná špecifikácia predmetu zákazky
- rozpočet
- termín realizácie
- poskytnutá záruka
- ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy. Na predloženie návrhu zmluvy bude oslovený
iba úspešný uchádzač.
- referencie
14. Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre
požadovaný predmet zákazky. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované
údaje a platné doklady, nebude obsahovať celý rozsah požadovanej služby, ponuka
nebude vyhodnocovaná.
Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s
ktorým verejný obstarávateľ podpíše zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade,
ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať zmluvu, pričom platí
predchádzajúci odsek tejto výzvy.
Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im
vznikli s prípravou a doručením ponuky.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 ods. 7 písm. b) zákona č.
343/2015 o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie bez udania
dôvodu.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri
postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné podať námietky (v
zmysle zákona o verejnom obstarávaní )
15. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 13. 07. 2020 na obecnom úrade
Hôrky. Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.
O výsledku výberového konania budú uchádzači vyrozumení.S úspešným uchádzačom
bude uzatvorená zmluva o dielo, ktorá bude obsahovať minimálne kvalitatívne,
kvantitatívne a technické podmienky dodania predmetu obstarávania, termín ako aj
sankcie za porušenie zmluvných podmienok.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri
postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné podať námietky (v
zmysle zákona o verejnom obstarávaní).
Vo Hôrkach, dňa 02.09.2020
Erika Mojáková
starostka obce Hôrky
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Príloha č.1
Čestné vyhlásenie
Podpísaný/á..................................týmto čestne vyhlasujem, že podľa § 32 ods.1 písm. a) b)
c) d) e) f) g) h) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov spĺňame podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

…………………………
podpis a pečiatka
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