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VYSOKÁ PRI MORAVE
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Výzva na predloženie ponuky
v rámci výberu zhotoviteľa stavby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
Evidenčné číslo
obstarávania

03.VO závlahy športový štadión II/2018

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obecný úrad Vysoká pri Morave
Zastúpený: Dušan Dvoran, starosta
IČO: 00305197
Kontaktná osoba: JUDr. Anna Poláková
Obec: Vysoká pri Morave
PSČ: 900 66
Ulica: Hlavná
Číslo: 196/102
Telefón: 02/65967 120
Elektronická pošta: starosta@vysokaprimorave.sk ; polakova@vysokaprimorave.sk
Internetová adresa : www.vysokaprimorave.sk
2. Názov zákazky - prác:
Inteligentný zavlažovací systém futbalového ihriska vo Vysokej pri Morave
3.
Miesto dodania prác :
Futbalové ihrisko Vysoká pri Morave
4. Predmet a rozsah zákazky:
Predmetom zákazky je vybudovanie závlahového systému na ploche futbalového ihriska a následné
položenie trávnika.
Technické parametre sú uvedené v priložených súťažných podkladoch – výkaz výmer
5. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/ skončenia poskytnutia služby
začiatok:
ukončenie do :

20.6.2018
20.7.2018

6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Vysoká pri Morave, pričom preddavky nebudú
poskytnuté. Faktúru za dielo dodávateľ vystaví po odovzdaní diela užívateľovi na základe
preberacieho protokolu.
7. Podmienky účasti / za ktorých bude uzavretá zmluva o dielo :
Uchádzač predloží:
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Fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti k predmetu
zákazky, t.j. výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra.
Súťažné podklady :
1. výzva na predloženie ponuky
2. súťažné podklady – výkaz výmer

Zadávateľ odporúča uchádzačom pred vypracovaním ponuky vykonať fyzickú obhliadku predmetu
ponuky.
Po vysúťažení víťaznej ponuky za dielo sa nebude víťaznému uchádzačovi pri fakturácii prác
nad rámec predloženej cenovej ponuky prihliadať, pokiaľ bolo možné tieto práce zahrnúť do
ponuky po obhliadke miesta stavby.
Obsah ponuky :
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať :
1. Podpísaný a potvrdený krycí list ponuky, s uvedením ceny a doby realizácie v kalendárnych
dňoch.
2. Ponukový rozpočet (položkovitý) s figúrami a výpočtami. Rozpočet vypracuje uchádzač na
základe fyzickej obhliadky miesta realizácie prác a definovaných v charakteristike prác v tejto
výzve.
3. doklady podľa bodu č. 7
V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bode 9., nebude tento uchádzač
prizvaný k podpisu zmluvy o dielo.

8. Lehota / miesto na predkladanie ponúk: do 13.6.2018 do 12:00 hod
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť- OU Vysoká pri Morave, Hlavná ulica196, podateľňa
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale s označením „neotvárať“ a heslom „ŠTADIÓN ZAVLAHY“ osobne alebo poštovou zásielkou na vyššie uvedenú adresu v lehote na predkladanie
ponúk .

9.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- cena maximálne 19.800,00 (vrátane DPH).

Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych,
dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky a
uskutočnenej obhliadky miesta stavby.

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ
-

si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit v
zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku prípadne redukovať rozsah zákazky v prípade,
ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených
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obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa podstatne zmenia
okolnosti, za ktorých bola vyhlásená / § 46 /,
si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, nakoľko je výberové konanie realizované formou
prieskumu trhu,
si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo
verejnom obstarávaní,
vyhodnotí ponuky prostredníctvom min. 3-člennej komisie,
s vybratým uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo, ktorej návrh dostane víťaz súťaže,
si vyhradzuje právo realizovať iba časť zákazky na základe cenových ponúk,
proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky formou prieskumu trhu nie je možné podať námietky v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
pri realizácii môže uchádzač/zhotoviteľ použiť len materiály použiteľné pre predmetné
prostredie s dodržaním všetkých príslušných noriem STN. Tieto skutočnosti uvedie uchádzač
v ocenenom ponukovom rozpočte, resp. na samostatnom liste ponuky,
obstarávateľ si vyhradzuje právo doplniť predmet diela o ďalšie práce a dodávky a to i bez
súhlasu zhotoviteľa, ktorý je povinný tieto práce a dodávky za úhradu zabezpečiť, ak takto
požadované práce svojím finančným objemom neprekročia 20% z dohodnutej ceny za dielo
bez dosahu na termín plnenia.

Dátum: 5.6.2018
Prílohy:
- technická dokumentácia
- výkresová časť
- výkaz výmer

Dušan Dvoran,
starosta
.........................................................................................................................................................

~3~

Prieskum trhu v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.

