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MESTO SPISSKA NOVA VES

Radničné námestie č. 7 052 70 Spišská Nová Ves

Fax: 053/ 442 69 80
E-mail: radnica@mestosnv.sk
IČO: 00329614

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a.s,

Č. ú.: 3400422003/5600

Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves

VÝZVA
na predlož.enie cenovej ponuky

(PRIESKUM TRHU)
zákazka podľa §9, ods. 9 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

1.
1.1 Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves
Adresa sídla: Radničné námestie 7,05201 Spišská Nová Ves
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.spisskanovaves.eu
Zastúpený: PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta
IČO: 00329614
OIČ: 2020717875
Verejný obstarávateľ podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona Č. 25/2006 Z. z.

1.2. Kontaktná osoba obstarávateľa:
Meno: Ing. Marián Kellner - vedúci oddelenia správy majetku
Adresa: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +42153/4152243, +421 907/944281
E-mail: marian.kellner@mestosnv.sk

Meno:
Adresa:
Tel.:
E-mail:

Ing. Zdeno Jackovič - referent oddelenia správy majetku
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53/4152240, +421908/994819
zdeno. jackovic@mestosnv.sk

Meno:
Adresa:
Tel.:
E-mail:

Ing. Miroslav Krotký - referent oddelenia správy majetku
Štefánikovo námestie 1,05201 Spišská Nová Ves
+421 53/4152242, +421 917/636225
miroslav. krotky@mestosnv.sk

2.
2.1. Názov zákazky: "Oprava fasády objektu elektrorozvodne postavenej na pozemku parc. Č. KN-C

3275/9"
2.2. Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác (zákazka podl'a §9, ods. 9 zákona)
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2.3. Miesto uskutočnenia stavebných prác: areál Priemyselného parku, Drevárska 2, 052 01 Spišská
Nová Ves

2.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45215212-6
2.5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie cenovej ponuky na celý

predmet zákazky.
2.6. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je dodávka a stavebné práce pri realizácii opravy fasády, odstránenie
nefunkčných betónových konštrukcií, prekrytie jestvujúcich otvorov vo zvislých konštrukciách OSB
doskami a maliarske práce fasády objektu. Práce budú zahŕňať aj búracie práce vrátane presunu
a odvozu sutiny.

3. Stanovanie postupu zadávania zákazky:
Obstarávatel' na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup zadávania
zákazky podl'a § 9, odst. 9, Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

4. Predpokladaná hodnota zákazky: podl'a § 4, odst. 3b, bod 2, Zákona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov najviac (maximálne) 2500,00 EUR bez DPH.

5. Podmienky účasti uchádzačov:
5.1. PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto splňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia v zmysle §26 ods. 1 f, zákona Č. 25/2006 Z. z.:

nje oprávnený uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá
uchádzač ponuku,

5.1.1. Doklady:
Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona Č. 25/2006 Z. z. uchádzač preukáže podľa §
26 ods. 2 e, zákona Č. 25/2006 Z. z. v originálnom vyhotovení alebo v kópiách:

- dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných
predpisov alebo výpis z obchodného registra), alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom
musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného
predmetu zákazky.

6. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk s váhou 100 % je
konečná navrhovaná cena vrátane DPH/celkom v EUR za dodanie celého predmetu zákazky.

7. Lehota viazanosti ponuky:
7.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia

lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávatel'om do 31. 12.2013.
7.2. V prípade, ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávatel'a pre uzatvorením zmluvy podl'a

§ 146 zákona Č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorou môže dôjsť k pozastaveniu konania
verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu/objednávku
v lehote viazanosti ponuky. V tomto prípade verejný obstarávatel' oznámi uchádzačom
predpokladané predlženie lehoty viazanosti ponúk.

7.3. Uch~dzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávatel'om oznámenej, primerane
predlženej lehoty viazanosti ponúk.

8. Elektronická aukcia: nepoužije sa
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9. Označenie obálky ponuky:
Uchádzač vloží celú ponuku do samostatnej nepriehl'adnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí
byť uzatvorená, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený
požadovanými údajmi podl'a bodu 9.1..

9.1. NA OBÁLKE/OBALE PONUKY MUSIA ByŤ UVEDENÉ NASLEDOVNÉ ÚDAJE:
9.1.1. adresa, na ktorú sa ponuka doručuje, podl'a bodu 10.2. (na obálku uviesť: Mestský úrad
Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 05201 Spišská Nová Ves),
9.1.2. identifikácia uchádzača Ueho obchodné meno a adresa sídla/miesta podnikania),
9.1.3. označenie obálky/obalu: " Verejná súťaž - neotvárať/"
9.1.4. označenie heslom verejnej súťaže: "Oprava fasády objektu elektrorozvodne postavenej
na pozemku parc. Č. KN·C 3275/9".

10. Lehota a miesto predkladania ponúk:
10.1. Lehota: do 25. 09. 2013 o 11:30 hod.
10.2. Miesto:

Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť poštou na adresu:
Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves.
Pri osobnom doručení na adresu:
Mestský úrad Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, Podatel'ňa (prízemie, Č. dverí 106), alebo
Oddelenie správy majetku (1. poschodie, č. dverí 223), v pracovných dňoch: stránkové hodiny:
7.30 -11.30,12.30 -14.00 hod.

10.3. Forma: Ponuku predkladá spolu v jednej obálke/obale.
10.4 Obsah: doklady podla bodu 5. výzvy a zároveň Príloha č.1 - ponukový cenový rozpočet s výkazom

výmer.

11. Zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: nie

12. Otváranie ponúk:
12.1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.09.2013 o 13:00 hod.
12.2. Účasť na otváraní ponúk: Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky

z hl'adiska splnenia požiadaviek verejného obstarávatel'a na predmet zákazky a náležitosti ponuky
a vylúči ponuky, ktoré nesplňeíú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení použitom
ako výzva na súťaž a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky.

13. Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva, resp. objednávka, na uskutočnenie stavebných
prác.

14. Trvanie:
14.1. Lehota uskutočnenia stavebných prác: od 27. 09. 2013 do 31. 10. 2013
14.2. Trvanie zmluvy: do ukončenia diela

15. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
15.1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

15.1.1. Nebude predložená ani jedna ponuka,
15.1.2. Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
15.1.3. Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predloženie cenovej ponuky,
15.1.4. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
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16. Doplňujúce informácie:
16.1. Podmienky financovania:

16.1.1. Zhotovitel'ovi diela sa neposkytujú preddavky (zálohy).
16.1.2. Zhotovitel' má právo a povinnosť vystaviť faktúru za uskutočnené práce po schválení
a prevzatí prác objednávatel'om a túto doručiť do 14 kalendárnych dní objednávatel'ovi po riadnom
prevzatí diela objednávatel'om.
16.1.3. Faktúra musí splňať náležitosti daňového dokladu podl'a § 71 ods. 2 zákona Č. 222/2004 Z.
z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších úprav. Faktúra musí obsahovať jednotlivé položky
a popis jednotlivých prvkov dodávky a ich ceny. Ako prílohu faktúry zhotovitel' predloží dodací list
a preberací protokol potvrdené objednávatel'om.
16.1.4. Zhotovitel' bude povinný predložiť objednávatel'ovi faktúru v dvoch vyhotoveniach.
16.1.5. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávatel'ovi.

16.2. Záručná lehota:
13.2.1. Zhotovitel'ovi diela poskytne záruku 60 mesiacov na uvedené dielo.

17. Dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk:
V Spišskej Novej Vsi, dňa 19. 09. 2013.
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