
Obec Osrblie, Stredná 230,  976 45 Osrblie 
 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ Obec Osrblie   
 

zverejňuje výzvu na predloženie cenovej  ponuky 
na uskutočnenie stavebných prác na rekonštrukcii komunikácie pre  zákazku VO 2/2014  
„Rekonštrukcia miestnej cesty Osrblie“ 
 
1.  Verejný obstarávateľ:     Obec Osrblie, Stredná ul. 230,  976 45 Osrblie                                                  
                                              zastúpená starostom obce Bc. Petrom Simanom 
                                              IČO:   00 313 661 
                                              DIČ:   2021169942 
                                              
                                              Kontakt. miesto:  Obecný úrad Osrblie, Stredná ul. 230 
                                              Tel. kontakt:  048 6179 129 
                                              Mobil. tel.:    0905 421 993 
                                              Kontakt. osoba:   Bc. Peter Siman 
                                              Email: obec.osrblie@sanynet.sk 
                                                          obecosrblie@hotmail.sk 
 
2.  Predmet zákazky:            Uskutočnenie stavebných prác zákazky „Rekonštrukcia miestnej      
     cesty Osrblie“– oprava úseku cesty v dĺžke 170 m, šírka cesty 3,2 m, s celkovou rozlohou   
     544 m2  v k. ú  Osrblie, obec Osrblie, parcela KN - C  697/2,  LV č. 545 
 
3.  Hlavný slovník obstarávania:      kód CPV   45233142-6  Práce na oprave ciest 
                                                                                                                   
4.  Miesto uskutočnenia predmetu zákazky a lehota na odovzdanie diela:                                       
     Miesto uskutočnenia zákazky je v  k. ú. Osrblie, obec Osrblie, parcela KN - C 697/2 –   
     zastavané plochy a nádvoria - cestná miestna a účelová komunikácia. 
     Požadovaný termín zhotovenia a odovzdania zákazky 30.11.2014. 
 
5.  Popis a rozsah predmetu zákazky:       Rekonštrukcia miestnej a účelovej komunikácie –  
     oprava úseku cesty v dĺžke 170 m, šírka cesty 3,2 m,  celková plocha 544 m2  
     Podrobný popis stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky je definovaný vo  výkaze    
     výmer. 
 
6.  Predpokladaná hodnota zákazky:        7 833 Eur bez DPH za celý predmet zákazky 
                                                                    9 400 Eur vrátane DPH  
     Predpokladaná cena bola určená na základe rozpočtu a výkazu výmer ako cena pevná za    
     celú zákazku. Súčasťou ponuky bude  podrobný rozpočet stavby. 
 
7.  Rozsah ponuky:      
 1. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené so zhotovením predmetu zákazky.      
 2. Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu predmetu zákazky dohodou zmluvných   
      strán podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z.,          
      ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako      
      cenu maximálnu vrátane DPH. Táto cena bude záväzná.      
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3. Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky podľa  položiek vo    
     výkaze výmer s vyjadrením  zmluvnej ceny celkom v Eur bez DPH, rozpis 20 %  DPH      
     a celkovej navrhovanej zmluvnej ceny v Eur vrátane DPH.         
 4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom   
     a tiež informáciu, že nie je platiteľom DPH. 
 5. Do ceny je nutné premietnuť preukázateľné, ekonomicky oprávnené náklady na predmet  
     zákazky a primeraný zisk. 
 6. Cena bude spracovaná uchádzačom na základe predloženej dokumentácie. Verejný     
     obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky v poskytnutom neocenenom výkaze výmer.   
 7. Do ceny požadujeme zahrnúť i náklady na zariadenie staveniska, na dopravu  skladovanie  
     zariadení, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt, materiálov a ich presun na   
     stavenisko, všetky priame náklady súvisiace so stavbou.   
 8. V cene  budú  zahrnuté  všetky  práce, vrátane  kompletných  príslušných  dokumentov  
     potrebných  k užívaniu  a  prevádzkovaniu  predmetu  zákazky,  v súlade  s  právnymi  
     predpismi.  
 9. Cenovú ponuku predložte vo formáte A4, zviazanú. Na prvej strane bude napísaný obsah      
     ponuky, identifikačné údaje uchádzača, návrh na plnenie jednotlivých kritérií (cenová  
     ponuka na stavebné práce podľa výkazu výmer), ďalej budú priložené ostatné   
     požadované dokumenty uvedené v tejto výzve.  
10.Cenová ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, podpísaná štatutárnym   
     zástupcom navrhovateľa a musí obsahovať návrh Zmluvy o dielo. 
   
8.  Podmienky financovania: 
 1. Cenu za zhotovenie zákazky zaplatí objednávateľ priebežne na základe faktúr  
     vyhotovených dodávateľom za skutočne vykonané práce. 
 2. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi zákazky. 
 3. Faktúra bude odkontrolovaná povereným pracovníkom a zaslaná poskytovateľovi   
     príspevku Lesy SR, š.p. OZ Čierny Balog, ktorý uvoľní  finančné prostriedky pre obec  
     Osrblie na úhradu faktúry. V prípade zistených nedostatkov a rozdielov bude faktúra  
     vrátená na prepracovanie a na túto dobu sa preruší plynutie lehoty splatnosti. 
 4. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti vyžadované všeobecne záväznými právnymi  
     predpismi a jej prílohou bude súpis vykonaných prác. 
 5. Zálohu objednávateľ neposkytuje. 
 6. Záručná doba odovzdanej stavby je 36 mesiacov. 
 
9.  Termín obhliadky:           na základe telefonického dohovoru 
                                                                             
10. Lehota na predkladanie ponúk :                05.11.2014   do 11,00 hod.   
     Cenovú ponuku zasielajte poštou, alebo doručte osobne v zalepenej obálke označenej      
    „Súťaž - neotvárať“ a názvom predmetu obstarávania VO 2/2014 –„Rekonštrukcia   
     miestnej komunikácie Osrblie“ s adresou uchádzača, najneskôr  05.11. 2014 do 11,00 hod.  
     na uvedenú kontaktnú adresu. 
                                                                                                         
11. Otváranie doručených obálok a vyhodnotenie ponúk:        05.11.2014 o 12,00 hod.  
     v zasadačke  Obecného úradu Osrblie- pri otváraní obálok umožňujeme účasť    
     uchádzačom, ktorí predložili ponuku. 
 
12. Dátum zadania zákazky:   06.11.2014  
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13. Typ zmluvného vzťahu:     Verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu o dielo na dodávku      
      stavebných prác s úspešným uchádzačom, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku za celú    
      zákazku. 
 
14. Posudzované kritéria:                   Najnižšia cenová ponuka za celý predmet zákazky. 
      Cena bude určená na základe výkazu výmer -  neocenené tlačivo  je súčasťou podkladov     
      pre spracovanie ponuky. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje  
      a platné doklady, ponuka nebude vyhodnocovaná.  
 
15. Podmienky účasti a požadované doklady :          
      Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti: 
   1. Odbornú spôsobilosť  predloženie dokladu o oprávnení  poskytovať službu na daný    
       predmet  zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom    
       obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov -  oprávnenie dodávať tovar,    
       uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému    
       predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku. 
   2. Ak je záujemca zapísaný do zoznamu podnikateľov vedenom Úradom pre verejné  
       obstarávanie je možné predložiť „Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov“.  
       Verejný obstarávateľ výzve úspešného uchádzača na predloženie originálu alebo  
       osvedčenej kópie dokladu nie staršej ako tri mesiace.       
   3. Čestné prehlásenie, že uchádzač spĺňa podmienky účasti v zmysle zák. č.25/2006 Z. z. o  
        verejnom obstarávaní ak nie je zapísaný v zozname podnikateľov vedenom ÚVO a  
       - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a     
       príspevkov na starobné, dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia     
       - nemá evidované daňové nedoplatky 
       - nemá nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči obce Osrblie  
   4. Uchádzač do obsahu súťažných podkladov zahrnie aj  návrh  zmluvy o dielo s uvedením: 
       - cenovej ponuky za celý predmet zákazky, termínu odovzdania stavby, rozpočet prác     
        s výkazom výmer, časový harmonogram realizácie prác a ostatné predpísané náležitosti  
        zmluvy o dielo      
       - podpísaním vzorovej zmluvy navrhovateľ súhlasí s podmienkami zadanými verejným   
        obstarávateľom 
    5. Pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ požaduje    
        od uchádzača predložiť ako prílohu k zmluve o dielo Certifikát kvality stavebných prác   
        podľa normy ISO 9001.   
Požadované doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace. 
Všetky súťažné podklady musia byť podpísané štatutárnym zástupcom navrhovateľa. Pokiaľ 
navrhovateľ splnomocnil zmluvného zástupcu, tak súčasťou súťažných podkladov musí byť aj 
navrhovateľom vystavené plnomocenstvo. 
 
16. Kontaktné údaje:   Obec Osrblie, Stredná ul. 230, Osrblie, SR 
                                      Kontaktné miesto:   Obecný úrad, Stredná ul. 230, 976 45 Osrblie 
                                      Kontaktná  osoba:    Bc. Peter Siman 
                                      Tel. :     +421 48 6179 129 
                                      Mobil:   +421 905 421 993 
                                      E-mail:   obecosrblie@hotmail.sk,  obec.osrblie@sanynet.sk  
17. Ďalšie informácie: 
  1. Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu.   
  2. Verejný obstarávateľ oznámi každému uchádzačovi výsledok vyhodnotenia ponúk.  
      Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma a vyzve    
      ho na podpísanie zmluvy. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody   
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     neprijatia ponuky. 
 3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným  
     ako druhý v  poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde         
     k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, alebo vybraný uchádzač od zmluvy      
     odstúpi. 
4. Všetky náklady spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia  
     v plnej výške. 
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk     
     v prípade, že uchádzač predloží neprimerane vysokú cenu, ktorá bude prekračovať výšku    
     finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel. 
 6. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 
     zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení  
     neskorších predpisov nie je možné podať námietky. 
 
 
 
 
 
 
V Osrblí 14.10.2014                                                                    Bc. Peter Siman 
                                                                                                        starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schvaľovacia doložka  
 

 LESY SR, š.p. OZ Čierny Balog 
 
 
Výzvu na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác a súťažné podklady k 
VO pre zákazku „Rekonštrukcia cesty Osrblie“ :                                                  

 
schvaľujem  -  neschvaľujem 

 
 
 
 

V Čiernom Balogu                                                                  Ing. Miroslav Pepich 
                                                                                        poverený riadením OZ Čierny Balog 


