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MESTO
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

-

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky

na zákazku s nízkou hodnotou podra 117 Zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov (zákon)

vŠEosEcFoRMÁc

____ ______ _________

1.1 Identifikácia verejného obstarávatera:
Názov: Mesto Spišská Nová Ves
Adresa sídle: Radničně námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Krajina: Slovenská republika
internetová adresa organizácie (URL): hflp://www.spisskanovaves.eu
Zastúponý: Ing. Pavol Bečaňk, pňmátor mesta
ičo: 00329614
DIČ: 2020717875
Verejný obstarávatef podra T ods. I písm. b) zákona č. 343/20 15 Z. z.

1.2. Kontaktná osoba obstarávateľa:
Mono: Ing. Milan Mucha - vedúci oddelenia výstavby a dopravy
Adresa: Štefánikovo námestie 1105201 Spišská Nová Ves
Tel.: +42153/4152 332, +421 917 127 750
E-mail: petersusa@mestosnv.sk

Meno: Ing. Peter Susa - referent oddelenia výstavby a dopravy
Adresa: Štefánikovo námestie 1,05201 Spišská Nová Ves
Tel.: +42153/4152333+421 918/ 341 533
E-mail: peter.susa@mestosnv.sk

Mono: Ing. Ján Slebodník - referent oddelenia výstavby a dopravy
Adresa: Štefánikovo námestie 1,05201 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53/4152 341, +421 905/ 926 879
E-mail: jan.slebodnik@mestosnv.sk

2. PREDMET ZÁKAZKY

2.1. Názov zákazky: ‚Lipka malým atlétom — oprava povrchu športoviska, ZŠ Lipová v Spišskej Novej Vsi“
2,2. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác podfa 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
2.3. Miesto dodania predmetu zákazky: Lipová ul. v Spišskej Novej Vsi
2.4. Variantně riešenia: Uchádzačom se neumožňuje predložiť varianhié riešenia.
2.5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45212200-8 (stavebné práce na stavbo špodových zariadeni)
2.6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie cenovej ponuky na celý predmet

zákazky.
2.7. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka a stavebné práce pri realizácit opravy povrchu atletickej dráhy —

retopping šponového povrchu, lokálna oprava prepadnutej časti dráhy odstránenim poškodených
podkladových vrstiev, realizáciou nových vrstiev štrkových a špeciálnych športových podkladov, obnova
čiarovania po retoppingu povrchu. Výmery resp. rozsah jednotlivých stavebných prác je podrobne
vyšpecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý Won samostatnú prílohu k tomuto zadaniu.

Uchádzač je povinný zahmúť do celkovej ceny dlela všetky náklady súvísiace s presunom hmčt,
uskladnenlm a poplatkom na skládku, pnp. ině vedrajšie rozpočtové náklady
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3. STANOVANIE POSTUPU ZADÁVANIA ZAKÁZKY
3.1. Obstarávateľ na základe stanovenía predpokladanej hodnoty zákazky určil postup zadávania zákazky

podľa 117, Zákona 343/2015 li. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneni niektorých zákonov.

4. PREDPOKLADANA HODNOTA ZAKÁZKY

____ _________ _____________

4.1. Predpokladaná hodnoty zákazky je najviac (maximálne) 13.726,40 EUR bez DPH.

5. JAZYK PONUKY

_____

5.1. Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej pňložené musia byť predložené v slovenskom jazyku.
5.2. Ak ponuku predkladá uchádzač So sidlom mimo územia Slovenskej republiky, predloži doklady

v původnom jazyku a súčasne predioži úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku.

6. MENAACENYUVEDENÉVPONUKE
6.1. Uchádzačom navrhovaná konečná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená

v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách zaokrúh(ených na 2 desatinné miesta.
6.2. Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách v zneni

neskoršich predpisov a vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z. Z,‘ ktorou sa vykonáva zákon NR SR Č. 18/1 996
Z. z. o cenách v zneni neskoršich predpisov. Určenie ceny a spósobu lej určenia musi byť zrozumiterný
a jasný.

6.3. Ak je uchádzač zdaniternou osobou pre DPH v zmysle prislušných predpisov (ďalej len zdaniterná
osoba), navrhovanú konečnú cenu uvedie v zloženi:

• navrhovaná konečná cena v EUR bez DPH,
• sadzbaDPHv%,
• výška DPH v EUR,
• navrhovaná konečná cena v EUR vrátane DPH.

6.4. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zrnluvnú cenu v EUR. Skutočnost
že nie je zdan#efnou osobou pro DPH, uchádzač uvedlo v ponuke.

6.5. Navrhovaná konečná cena musí byť za celý požadovaný predmet zákazky, tj. sumár všetkých položiek,
ktorý vychádza zo špecifikácie ceny predloženej uchádzačom.

7. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
7.1. PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA:

7.1.1. Verejného obstarávania sa móže zúčastníť len ten, kto splňa tieto podmienky účasti týkajůce sa
osobného postavenia v zmysle 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z.:
e) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku.

[8. KRITÉRIA NA WHODNOTENIE PONÚK

8.1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk sváhou 100 % je konečná navrhovaná cena vrátane
DPHIceIkom v EUR (zaokrúhiená na 2 desetinné miesta) za dodanie celého predmetu zákazky v súlade
s 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

9. LEHOTA V!AZANOSTI PONUKY

9.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazaností ponúk plynie od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty víazanosti ponúk stanovenej verejným
obstarávateľom.

9.2. Lehota víazanosti ponúk je verejným obstarávateíom stanovená do 31.12.2020.
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10. ELEKTRONICKÁ AUKCIA

_______________ ______ ___________

10.1, Nepoužije Sa.

11. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY

11.1. Uchádzač vloží celú ponuku do samostatnej nepriehradnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť
uzaWorený, pripadne zapečatený/zabezpečený proti nežiadúcemu oWoreniu a označený požadovanými
údajmi podra bodu 112..

11.2. NA OBÁLKE/OBALE PONUCi MUSIA BYŤ UVEDENÉ NASLEDOVNÉ ÚDAJE:
11.2.1. adresa, na ktorú sa ponuka doručuje, podra bodu 13,2. (na obálku uviesť: Mestský úrad
Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves),
11.2.2. identikácia uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania),
11.2.3. označenie obálky/obalu: „Verejná sút‘až - neotvárat‘V‘
11.2.4. označenie heslom verejnej súťaže: „Lipka malým atiétom — oprava povrchu športoviska,
ZS Lipová v Spišskej Novej Vsi“

11.3. Ponuka predložená uchádzačom musi obsahovať tieto doklady „OBSAH PONUKY‘:
11.3.1. Ust s identifihačnými údajmi uchádzača (obchodně meno a adresa sidla/miesta podnikania,

ČO, telefónne čislo a pod.) podpísané oprávnenou osobou uchádzača; v pripade skupiny je
potrebné uviesť, že ide o skupinu, a zároveň uviesť identifikačné údaje všetkých členov
skupiny. /podľa Prilohy č.31

11.3.2, Návrh na plnenie kritérii podľa Prilohy č.1 + ocenený výkaz výmer podľa Prílohy č.2
Výzvy na predkladanie ponúk musí byť vyhotovený a predložený v pisomnej tlačenej forme,
musi byť podpisaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade
skupiny dodávateíov musí byť podpisaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

11.3.3. Návrh zmluvy odjelo Ipriloha č.4L

ii NÁKLADY NA PONUKli

________

12.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predloženim ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávaterovi, bez ohtadu na výsledok verejného obstarávania.

13. LEHOTA A MIESTO PREDKLADANIA PONÚK: ‚

13.1. Lehota: do 10.03.2020 do 08:30 hod.
13.2. Miesto:

Ponuky uchádzačov je potrebné doručit‘ poštou na adresu:
Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1,05201 Spišská Nová Ves.
Pil osobnom doručení na adresu:
Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, Podaterňa (prizemie, Č. dverí 106) alebo
Oddelenie výstavby a dopravy (2. poschodie, č. dveri 320), v pracovných dňoch: stránkové hodiny 8.00 -

11.30, 12.30 - 14.30 hod (stredu do 16:30, piatok do 14:00).
13,3. Forma: Ponuku predkladá spolu v jednej obálke/obale.

14. ZÁKAZKAVYHRADENÁ PRE CHRANENÉ DIELNE ALEBO CHRÁNENÉ PRACOVISKÁ
14.1 Nie.

15. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
-

15.1. Uchádzač móže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať spáť do uplynuUa lehoty na
predkladanie ponúk podía bodu 13.1. výzvy.

15.2. Doplnenie, zmenu alebo spáťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pčvodnej ponuky na základe
pisomnej žiadosti uchádzača, podpisanej uchádzaČom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
doručenej osobne alebo zaslanej prostrednictvom poštovej zásielky na adresu podra bodu 13.1. výzvy.
Doplnenú, zmenenú alebo hak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk
podta bodu 13.1. ana adresu podra bodu 13.2. výzvy.
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16. QTVÁRANIE PONÚK

____

16.1. Oiváranieponúksa uskutočni dňa 10.03.20200 9;0O hod.
Miesto otvárania: Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves,
2. poschodie, malá zasadačka - čisto dveri 304

16.2. Učasťna otvárani ponúk: Otváranie ponúk komisiou je VEREJNÉ.
Na otváraní ponúk sa může zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v Iehote na predkladanie
ponúk, Uchádzač může byť zastůpený osobou oprávnenou zúčastníť sa na otvárani obálok s ponukami
za uchádzača, Uchádzač (fyzická osoba), štatutámy orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba) sa preukáže na oWárani ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača
sa preukáže preukazom totožnosti a (úradne overeným) splnomocnenim na zastupovanie.
Komisia vyhodnotí ponuky z hfadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávatera na predmet zákazky
a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespíňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo Výzve
na predloženie cenovej ponuky alebo náležitosU ponuky.

17. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU WHODNOCOVANIA PONÚK
17.1. Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude bezodkladne po vyhodnoteni

zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov.
17.2. Uspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuku verejný obstarávater pjíma.

Ostatným neúspešným uchádzačom bude jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela
s uvedením důvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

18. PQDMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUW
18.1 Verený obstarávateľ uzavrie verejnú zmluvu na uskutočnenie stavebných prác - Zmluvu o dielo, resp.

vystavi objednávku, s ůspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponůk.

‚ 19. TRVANIE

19.1.Lehota uskutočnenía stavebných prác: do 14 dni od odovzdania staveniska,
najneskůrdo 31.03.2020 1!!

19.2. Trvanie zmluv>‘: do ukončenia dlela

DÖVODY NA ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
20.1. Verejný obstarávater může zrušíť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dóvodov:

20.1.1. Nebude predložená ani jedna ponuka,
20.1.2, Ani leden uchádzač nesplní podmienky účasti,
20.1.3. Ani jedna zpredložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predloženie cenovej ponuky,
20.1.4. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

L•
21.1. Verejný obstarávateí si vyhradzuje právo neprijat ani jednu z predložených ponúk, ak

ponuková cena nebude vyhovovat tnančným podmienkam verejného obstarávatera.
21.2. Podmienky ňnancovania:

21.2.1. Zhotovitetovi se neposkytujú preddavky (zálohy).
21.2.2. Zhotovite má právo a povinnost vystavit faktúru za uskutočnené stavebné prác po schváleni
objednávateľom (verejný obstarávateT v zmysle Zmluvy o dielo /resp. objednávky!) a túto doručíť do 14
kalendárnych dni objednávaterovi po dadnom prevzati pedmetu zákazky objednávaterom.
21.2.3. Faktúra musí splňaf náležitosti daňového dokladu podTa 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskoršich úprav. Faktúra musí obsahovat jednotlivé položky a popis
jednotlivých prvkov dodávky a ich ceny. Mo prílohu faktúry zhotoviter predloži dodaci Hst a preberací
protokol powrdené objednávaterom.
21,2.4. Zhotoviter bude povinný predložit objednávatetovi faktůru v dvoch vyhotoveniach.
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212.5. Predmet zákazky sa bude financovaf formou bezhotovostného platobného styku v Iehote
splatnosti taktúr do 30 kaendámych dni odo dňa ich doručenia objednávatefovi.

21.3. Záruöná lehota:
21.3.1. Zhotoviteí diela poskytne zámku 60 mesiacov na uvedené dielo.

21.4. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky.‘
21.4.1. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky je možná po telefonickei dohade s kontaktnými
osobami abstarávatera (uvedené vbode 1.2 Výzvy na predloženie cenovej ponuky), ato najneskčr 2
pracovné dni pred lehotou na predkladanie ponůk.

Naša značka: OVaD/503/2020
Vybavuje/oddelenie: OVaO/Íng. Mucha, Ing. Susa
Spišské Nová Ves, dňa: 21.02.2020

‘..

‘7 ý

Ing. Pavol Becank
primátor mesta
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PRÍLOHV

Priloha či Návrh na pinenie kritérií
(ako samostatná priloha v .xlsx“ súbore)

Priloha č.2 Neocenený výkaz výmer
i (ako samostatná priloha v .xlsxu súbore)

PrHoha č.3 ldentifikačné údaje uchádzača
‘i (ako samostatná príloha v .docx“ súbore)

Priloha č.4 Návrh Zmluvy o dlelo
‘N (ako samostatná príloha v ‚.docx‘ súbore)
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